
Plan działalności
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu1)

na rok 2017
dla działu/działów administracji rządowej: część 41, dział 900, rozdział 900232)

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego
właściwości)
Lp.  Cel  Mierniki określające stopień realizacji celu3)  Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu4)
 Odniesienie do 

dokumentu o charakterze 
strategicznym5)

  nazwa  planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy plan

  

1  2  3  4  5  6

Stopień objęcia dokumentami 
planistycznymi obszarów Natura 2000 

(stosunek liczby obszarów Natura 2000 
posiadających plany zadań ochronnych lub 
plany ochrony do ogólnej liczby obszarów 

Natura 2000 w woj. opolskim).

23/25 1. Ustanawianie planów 
zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000;
2. Ustanawianie planów 
ochrony dla obszarów 
Natura 2000 

1 Zapewnienie 
ograniczenia 
degradacji 
środowiska 
naturalnego oraz 
powstrzymanie utraty 
różnorodności 
biologicznej

Liczba zrealizowanych w województwie 
opolskim działań ochronnych (stosunek 

14/9412 3. Realizacja działań 
ochronnych w zakresie 

PRIORYTETOWE RAMY 
DZIAŁAŃ 
DLA SIECI NATURA 2000 
(PAF)
na Wieloletni Program 
Finansowania UE w latach 
2014-2020

Program Operacyjny 
Infrastruktura   i Środowisko 



liczba wykonanych działań ochronnych do 
powierzchni województwa opolskiego (km2)) 

ochrony przyrody 

Stopień wzrostu liczby rezerwatów w 
województwie opolskim (liczba wydanych 

zarządzeń dotyczących uznania obszaru za 
rezerwat, w stosunku do liczby rezerwatów 

w województwie opolskim).

0/36 4. Uznawanie obszaru za 
rezerwat przyrody 

Stopień objęcia dokumentami 
planistycznymi rezerwatów przyrody 

(stosunek liczby rezerwatów przyrody 
posiadających dokumenty planistyczne 
(plany ochrony, działania ochronne) do 
ogólnej liczby rezerwatów przyrody w 

województwie opolskim). 

36/36
5. Ustanawianie planów 
ochrony rezerwatu przyrody

na lata 2014-2020

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020

Program Ochrony 
Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 
2019

Strategia Działania 
WFOŚiGW              w Opolu 
na lata 2013-2016                  
z perspektywą do 2020 roku

2 Efektywne orzekanie 
dla zapewnienia 
zachowania wartości 
przyrodniczych 
terenów cennych pod 
względem 
przyrodniczym oraz 
ochrona fauny i flory 

Liczba wydanych decyzji w województwie 
opolskim (stosunek liczby wydanych decyzji 
do powierzchni województwa opolskiego 
(km2)). 

130/9412 6. Wydawanie zezwoleń 
na podejmowanie 
czynności podlegających 
zakazom w stosunku do 
gatunków roślin, grzybów i 
zwierząt objętych ochroną 
gatunkową 

 
Program Operacyjny 
Infrastruktura                      
i Środowisko na lata 2014-
2020

Regionalny Program 



Liczba stref ochrony utworzonych 
dla zagrożonych gatunków w województwie 
opolskim (stosunek liczby stref ochrony 
utworzonych dla zagrożonych gatunków do 
powierzchni województwa opolskiego 
(km2)). 

5/9412 7. Ustalanie stref 
ochronnych dla zwierząt, 
roślin i grzybów objętych 
ochroną
 

Liczba wydanych postanowień z zakresu 
uzgadniania projektów decyzji o warunkach 
zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w województwie 
opolskim (powierzchnia w km2).

20/9412 8. Uzgadnianie projektów 
decyzji o warunkach 
zabudowy oraz ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

Liczba wydanych postanowień z zakresu 
uzgadniania projektów decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew w 
obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z 
wyłączeniem obcych gatunków topoli w 
województwie opolskim (stosunek liczby 
wydanych postanowień z zakresu 
uzgadniania projektów decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew w 
obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z 
wyłączeniem obcych gatunków topoli do 
powierzchni województwa opolskiego (km2)).

50/9412 9. Uzgodnienia projektów 
decyzji zezwalającej na 
usunięcie drzew w obrębie 
pasa drogowego drogi 
publicznej, z wyłączeniem 
obcych gatunków topoli 

Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020

Program Ochrony 
Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 
2019

Strategia działania 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska              
w Opolu na lata 2013-2016                  
z perspektywą do 2020 roku 



 
Liczba postanowień o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia postępowania w 
województwie opolskim (stosunek liczby 
postanowień o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania do powierzchni 
województwa opolskiego (km2)).

12/9412
 

10.Prowadzenie 
postępowań w związku ze 
zgłoszeniem wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku lub 
szkody w środowisku 

Liczba wydanych decyzji w województwie 
opolskim (stosunek liczby wydanych decyzji 
do powierzchni województwa opolskiego 
(km2)).

4/9412 11.Wydawanie decyzji 
uzgadniającej działania 
naprawcze i/lub 
zapobiegawcze na wniosek

3 Zapobieganie 
zagrożeniom w 
środowisku, 
usuwanie ich 
skutków oraz 
ustalanie warunków 
korzystania ze 
środowiska

Liczba wydanych decyzji w województwie 
opolskim (stosunek liczby wydanych decyzji 
do powierzchni województwa opolskiego 
(km2)).

4/9412 12. Wydawanie decyzji 
nakładającej obowiązek 
przeprowadzenia działań 
naprawczych i 
zapobiegawczych 

Program Operacyjny 
Infrastruktura     i 
Środowisko na lata 2014-
2020

 
Program Ochrony 
Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 
2019

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020 

Strategia działania 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska              
w Opolu na lata 2013-2016                
z perspektywą do 2020 roku 



Liczba wydanych postanowień opiniujących 
potrzebę/brak potrzeby przeprowadzenia 
ooś i ustalających zakres raportu ooś dla 
realizowanych przedsięwzięć w 
województwie opolskim (stosunek liczby 
wydanych postanowień opiniujących 
potrzebę/brak potrzeby przeprowadzenia 
ooś i ustalających zakres raportu ooś dla 
realizowanych przedsięwzięć do powierzchni 
województwa opolskiego (km2)).

280/9412 13.Opiniowanie w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

 

Liczba wydanych postanowień 
uzgadniających warunki realizacji 
przedsięwzięć w województwie opolskim 
(stosunek liczby wydanych postanowień 
uzgadniających warunki realizacji 
przedsięwzięć 
(km2)).

100/9412 14.Uzgodnienia w ramach 
postępowań związanych z 
wydawaniem decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach
 

Liczba wydanych decyzji w województwie 
opolskim (stosunek liczby wydanych decyzji 
do powierzchni województwa opolskiego 
(km2)).

55/9412 15.Prowadzenie 
postępowań w sprawie 
wydania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

4 Zapewnienie 
funkcjonowania 
systemu ocen 
oddziaływania na 
środowisko 

Liczba wydanych opinii i uzgodnień w 
odniesieniu do projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w 

250/9412 16.Uzgadnianie i 
opiniowanie projektów 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, studium 

Program Operacyjny 
Infrastruktura    i Środowisko 
na lata 2014-2020

Strategia „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko 
– perspektywa do 2020 r.

 
Program Ochrony 
Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 
2019

Plan Gospodarki Odpadami 
dla Województwa 
Opolskiego na lata 2012-
2017

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-
2020 

 
Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020.



województwie opolskim (stosunek liczby 
wydanych opinii i uzgodnień do powierzchni 
województwa opolskiego 
(km2)). 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 

_______________
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest 
sporządzany przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki 
wskazane w tym dokumencie.
4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe 
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

    Opole, 2016-11-
..............................  

                       
                                    .......................................................

(data)   (podpis ministra/kierownika jednostki)

                 


		2016-11-24T11:15:18+0000
	Alicja Majewska




