Generalna Dyrekcja O chrony Środowiska
/*\

Warszawa, dnia ^■-'stycznia 2014 r.
Plan kontroli zewnętrznych Generalnej Dyrekcji O chrony Środowiska na 2014 rok

Lp.

1.

2,

Nazwa jednostki
kontrolowanej

RDOŚ Gdańsk

RDOŚ Wrocław

Termin kontroli
na m iejscu

H kwartał

H kwartał

3.

RDOŚ Lublin

ii-lII kwartał

4.

RDOŚ Kielce

II-III kwartał

5.

RDOŚ Rzeszów

III kwartał

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

Komórka
prowadząca
czynności
kontrolne

Temat kontroli
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył
postępowanie
w
sprawie
wydania
decyzji
0 środowiskowych uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków reaiizacjl przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3} wydał opinię 0 braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
1) gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej,
a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych
dotyczących utworzonej lub ustanowionej formy ochrony przyrody,
weryfikacja zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody;
2} realizacja obowiązków wynikających z a rt 12 i 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. 0 udostępnianiu informacji 0 środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 0 ocenach
oddziaływania na środowisko
Derogacje (odstępstwa) od ochrony gatunkowej przy wydawaniu
zezwalających na wycinkę drzew przy inwestycjach drogowych

decyzji

1) derogacje (odstępstwa) od ochrony gatunkowej przy wydawaniu decyzji
zezwalających na wycinkę drzew przy inwestycjach drogowych;
2) proces planowania podczas prac nad PZO/PO dla obszarów Natura 2000
................
1) gospodarka finansowa w 2014 roku:
2) finansowanie kosztów wynagrodzenia wynagrodzeń ze środków PORT
2007-2013 w 2014 roku

Strona 1 2 2

I

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

i

Departament
informacji
0 Środowisku

Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
Biuro
Administracyjno
-Kadrowe

6.

7.

RDOŚ Białystok

RDOŚ Kraków

III kwartał

IV kwartał

1) postępowania z zakresu planowania przestrzennego na terenach parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura
2000;
2) postępowania z zakresu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w
których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
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Departament
Orzecznictwa
Administracyjnego

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

Generalna Dyrekcja O chrony Środowiska
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2014 r.

Plan kontroli zewnętrznych Generalnej Dyrekcji O chrony Środowiska na 2014 rok - aktualizacja

Lp.

Nazwa jednostki
kontrolow anej

Termin kontroli
na m iejscy

1.

RDOŚ Gdańsk

ii kwartał

2.

RDOŚ Wrocław

lii kwartał

i

i
i
l

Komórka
prowadząca
czynności
kontrolne

Temat ko ntro li
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w trybie odwoławczym, w których Regionainy Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył
postępowanie
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach ~ w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
1) gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej,
a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych
dotyczących utworzonej iub ustanowionej formy ochrony przyrody,
weryfikacja zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody:
2) realizacja obowiązków wynikających z a rt 12 i 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

3.

RDOŚ Lublin

ii-iii kwartał

Derogacje (odstępstwa) od ochrony gatunkowej przy wydawaniu
zezwalających na wycinkę drzew przy inwestycjach drogowych

4.

RDOŚ Kielce

ii-iii kwartał

1) derogacje (odstępstwa) od ochrony gatunkowej przy wydawaniu decyzji
zezwalających na wycinkę drzew przy inwestycjach drogowych;
2) proces planowania podczas prac nad PZO/PO dla obszarów Natura 2000

5.

RDOŚ Rzeszów

Ni kwartał

1) gospodarka finansowa w 2014 roku;
2) finansowanie kosztów wynagrodzenia wynagrodzeń ze środków PORT
2007-2013 w 2014 roku
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decyzji

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

Departament
Informacji
o Środowisku

Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
Biuro
Administracyjno
-Kadrowe

6.

7.

RDOŚ Białystok

RDOŚ Kraków

III kwartał

IV kwartał

1) postępowania z zakresu planowania przestrzennego na terenach parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura
2000;
2) postępowania z zakresu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w
których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
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Departament
Orzecznictwa
Administracyjnego

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko
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Plan kontroli zewnętrznych Generalnej Dyrekcji O chrony Środowiska na 2014 rok - aktualizacja

Nazwa je dnostki
kontrolow anej

Lp.

Termin kontroli
na m iejscu

1.

RDOŚ Gdańsk

!i kwartał

2.

RDOŚ Wrocław

ill kwartał

3.

4.

RDOŚ Lublin
i
i
!
I

II-III kwartał

RDOŚ Kieice

II-III kwartał

RDOŚ Rzeszów

iii kwartał

\
5.

Komórka
prowadząca
czynności
kontrolne

Temat kontroli
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebęcących przedmiotem
kontroli
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w trybie odwoławczym, w których Regionainy Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył
postępowanie
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy ~ w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
1) gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej,
a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych
dotyczących utworzonej iub ustanowionej formy ochrony przyrody,
weryfikacja zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody;
2) realizacja obowiązków wynikających z a rt 12 i 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
Ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania
zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych oraz wydawania zezwoleń
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku
z usuwaniem drzew przydrożnych.
1) ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania
_ > ■ !
j
*
i'
zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych oraz wydawania zezwoleń
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku
z usuwaniem drzew przydrożnych.
2) proces planowania podczas prac nad PZO/PO dla obszarów Natura 2000
1) gospodarka finansowa w 2014 roku;
2) finansowanie kosztów wynagrodzeń ze środków POPT 2007-2013 w 2014
roku
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Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

Departament
Informacji
o Środowisku

{
j
|
|
I
I
!
i

Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
_
uepartameni
Z a rza d z^r*
ZasobamT
,
'
y
Biuro
Administracyjno
-Kadrowe

6.

7,

.......

RDOŚ Białystok

RDOŚ Kraków

ill kwartał

IV kwartał

1) postępowania z zakresu planowania przestrzennego na terenach parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura
2000;
2) postępowania z zakresu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000
Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym,
w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.:
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Departament
|
Orzecznictwa
|
Administracyjnego j

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

ZATWIERDZAM;

/" lii- : Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
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Generalna Dyrekcja O chrony Środowiska
Warszawa, d n ia /A / września 2014 r.
Pian kontroli zewnętrznych Generalnej Dyrekcji O chrony Środowiska na 2014 rok - aktualizacja

L p.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Termin kontroli
na miejscu

1.

RDOŚ Gdańsk

i! kwartał

2.

RDOŚ Wrocław

iii kwartał

3.

RDOŚ Kielce

II-III kwartał

4.

RDOŚ Rzeszów

HI kwartał

IV kwartał

Temat kontroli
Ocena poprawności prowadzonych postępowańs niebędących przedmiotem
kontroli
Generalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
1) zakończył
postępowanie
w
sprawie
wydania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków reaiizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
1) gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej,
a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych
dotyczących utworzonej lub ustanowionej formy ochrony przyrody,
weryfikacja zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody;
2) realizacja obowiązków wynikających z art. 12 i 21 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
1) ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania
zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych oraz wydawania zezwoleń
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku
z usuwaniem drzew przydrożnych.
2) proces planowania podczas prac nad PZO/PO dla obszarów Natura 2000
1) gospodarka finansowa w 2014 roku;
2) finansowanie kosztów wynagrodzeń ze środków POPT 2007-2013
w 2014 roku
1) postępowania z zakresu planowania przestrzennego na terenach parków j
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura

2000;
2) postępowania z zakresu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000_______
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Komórka
prowadząca
czynności
kontrolne

Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

Departament
informacji
o Środowisku

Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody
Biuro
Administracyjno
-Kadrowe
Departament
Orzecznictwa
Administracyjnego

6.

7.

RDOŚ Kraków

RDOŚ Lublin

IV kwartał

IV kwartał

Ocena poprawności prowadzonych postępowań, niebędących przedmiotem
kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym,
w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu
prowadzonym przez organ gminy - w okresie od 1 stycznia 2012 r.
do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko - w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
Ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania
zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych oraz wydawania zezwoleń
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku
z usuwaniem drzew przydrożnych
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Departament
Ocen
Oddziaływania
na Środowisko

Departament
Zarządzania
Zasobami
Przyrody

