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LOKALIZACJA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
Siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach mieści się
w budynku Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach zlokalizowanym przy
ul. Szymanowskiego 6. Jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny otoczony
z dwóch stron ulicami, w którym jednostka wynajmuje pomieszczenia zgodnie
z umową najmu zawartą w dniu 10.01.2011 roku. Przedmiotem najmu są
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty zlokalizowane
w prawym skrzydle budynku na piętrze II i częściowo na piętrze I o łącznej
powierzchni 651,81 m2. Trwały zarząd pełni Miejski Urząd Pracy w Kielcach. Jest on
również Administratorem całego budynku, który ponosi pełną odpowiedzialność za
zarządzanie nieruchomością, administrowanie infrastrukturą oraz rozliczanie
mediów. W sąsiedztwie Regionalnej Dyrekcji znajduje się Samorządowe Przedszkole,
osiedle mieszkaniowe, a po drugiej stronie ulicy Szymanowskiego - Szkoła
Podstawowa.
Od Urzędu Kontroli Skarbowej wynajmowane jest pomieszczenie przy ulicy
Sandomierskiej 105 o powierzchni 33m2 przeznaczone na archiwum zakładowe,
w którym nie jest prowadzona żadna działalność a jedynie przechowywane są
dokumenty jednostki.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach nie posiada oddziałów
terenowych.
Deklaracja dotyczy 2016 roku, jednak należy zaznaczyć, że od marca
bieżącego roku w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 został
utworzony nowy Oddział ds. Projektów Przyrodniczych i Zarządzania Obszarami
Natura 2000, który znajduje się przy ul. Zagórskiej 57 tj. ok. 300m. od siedziby
RDOŚ. Na potrzeby biura od Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynajmowany jest
lokal użytkowy o pow. 137,30 m2, mieszczący się na parterze II klatki schodowej.
Administratorem bloku, który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
nieruchomością, jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
OPIS ORGANIZACJI
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest urzędem
administracji rządowej tj. jednostką budżetową działającą na obszarze województwa
świętokrzyskiego. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Funkcję
organu wyższego stopnia w stosunku do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach pełni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Misja:
Misja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach zawiera się
w stwierdzeniu:
„Zapewnienie profesjonalnego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań
ustawowych w zakresie ochrony środowiska”.
Wizja:
Wizja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach zawiera się
w stwierdzeniu:
„Efektywne wykonywanie zadań w służbie obywatelom, poprzez
profesjonalne, rzetelne i bezstronne działania”.
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PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach powstała w dniu
15 listopada 2008r. na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.
353 t. j., z późn zm.). Podstawą prawną działalności jednostki jest statut nadany
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008r. w sprawie
nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej
niezespolonej (kod działalności NACE / PKD 84). RDOŚ zgodnie z rozporządzeniem
EMAS klasyfikuje się do małych organizacji.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KOMPETENCJE
Najwyższe kierownictwo:
Waldemar Pietrasik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Jarosław Pajdak – Regionalny Konserwator Przyrody, Zastępca Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Do zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach należy
m.in.:
1. udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
2. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3. przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział
w tych ocenach;
4. tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
5. ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony
przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;
6. wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody;
7. przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie oraz realizacja zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi;
8. współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen
oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;
9. współpraca z organizacjami ekologicznymi;
10. wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji regulujących warunki
korzystania ze środowiska na terenach zamkniętych;
11. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, informacji publicznej
oraz realizowanie zadań na podstawie ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego;
12. wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecanie ekspertyz
z zakresu gospodarki odpadami.
Organami opiniodawczo-doradczymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach są:
o w zakresie ocen oddziaływania na środowisko - Regionalna Komisja do Spraw
Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach;
o w zakresie ochrony przyrody – Regionalna Rada Ochrony Przyrody
w Kielcach.
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Schemat organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Schemat organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko - Naczelnik
WOO

Oddział ds. Decyzji
Środowiskowych
WOO- I

Oddział ds. Uzgodnienień i
Opinii Środowiskowych
WOO- II

Wydział Zapobiegania i
Naprawy Szkód w
Środowisku oraz Informacji
o Środowisku i Zarządzania
Środowiskiem - Naczelnik
WSI

Wydział Organizacyjno Finansowy - Naczelnik
WOF

Zastępca Dyrektora - Regionalny Konserwator Przyrody

Oddział Organizacyjny
WOF-II

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - Naczelnik
WPN

Główny Księgowy

Oddział Ochrony Przyrody
WPN- I

Oddział ds. Planów i Ocen
Strategicznych
WPN-II

Oddział ds.Projektów
Przyrodniczych i Zarządzania
Obszarami Natura 2000
WPN- III

Oddział Finansów i
Budżetu
WOF- I
Stanowisko ds.
Kadr WOF- III
Pełnomocniko ds.
Ochrony Informacji
Niejawnych
WOF-IV
Radca Prawny
WOF-V

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Wydział koordynuje i zarządza zasobami przyrody w celu zachowania
zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, terenów i składników
przyrody. Do jego podstawowych zadań należy m.in.: prowadzenie rejestru form
ochrony
przyrody,
prowadzenie
spraw
związanych
z
przygotowaniem
i zatwierdzeniem zadań ochronnych oraz planów ochrony dla rezerwatów przyrody,
prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na odstępstwa od zakazów,
obowiązujących w rezerwatach przyrody. Ponadto Wydział jest odpowiedzialny za
prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na odstępstwa od zakazów
obowiązujących w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, zwierząt lub
grzybów objętych ochroną gatunkową, prowadzenie spraw dotyczących
sporządzania projektów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów
Natura 2000, a także wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień w toku
prowadzenia procedury strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Wydział
prowadzi obsługę organizacyjną Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach.
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Do właściwości Wydziału należy prowadzenie postępowań w sprawie wydawania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanie opinii oraz uzgodnień
w toku postępowań prowadzonych o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przez inne organy, przeprowadzanie ocen oddziaływania na
środowisko w ramach postępowań w sprawie wydania lub zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwoleniu na
wznowienie robót budowlanych, zezwoleń na: realizację inwestycji drogowej,
lotniska użytku publicznego, budowli przeciwpowodziowych oraz współdziałanie
z Regionalną Komisją do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach.
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji
o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Wydział prowadzi postępowania w dziedzinie szacowania szkód wyrządzonych przez
gatunki chronione, o których mowa w art. 126 ustawy o ochronie przyrody;
zapobiegania i naprawy szkód w środowisku; historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi oraz warunków korzystania ze środowiska na terenach
zamkniętych. Wydział odpowiada również za organizację i zarządzanie systemem
informacji publicznej, w tym udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
obsługę Biuletynu Informacji Publicznej.
Wydział Organizacyjno-Finansowy
Wydział odpowiada za obsługę organizacyjną, administracyjną, kadrową i finansową
urzędu.
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POLITYKA ŚRODOWISKOWA
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SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W REGIONALNEJ DYREKCJI
OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach System Zarządzania
Środowiskowego
stanowi
część
ogólnego
systemu
zarządzania.
Został
on wkomponowany w obowiązujące w RDOŚ procedury kontroli zarządczej. System
jest zgodny z wymaganiami EMAS i spójny z elementami zarządzania przez procesy,
cele i kompetencje w urzędzie. Stanowi nowoczesną metodę zarządzania,
ukierunkowaną na osiąganie celów w dziedzinie ochrony środowiska. Kluczowymi
zasadami jest zgodność ze wszystkimi środowiskowymi wymaganiami prawnymi,
które dotyczą działalności oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawne
funkcjonowanie wdrożonego systemu. Pozwala on nadzorować wpływ na środowisko
i uwzględniać bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe przy realizacji
statutowych działań urzędu. Priorytetowym elementem w funkcjonowaniu systemu
jest aktywne zaangażowanie pracowników, które jest jego siłą napędową
i warunkiem skutecznej ochrony środowiska oraz stałej poprawy efektów
działalności jednostki i wsparciem systemu zarządzania środowiskowego.
Zakres systemu zarządzania środowiskowego obejmuje wszystkie działania
prowadzone przez RDOŚ związane z realizacją ustawowych zadań Regionalnego
Dyrektora. System jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymogami
rozporządzenia EMAS – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce oraz w Biurze projektów przy
ul. Zagórskiej 57, 25-344 Kielce.
Obligatoryjnym wymogiem dotyczącym systemu zarządzania środowiskowego
jest opracowanie polityki środowiskowej, dokumentu stanowiącego niejako
wizytówkę organizacji. W naszej jednostce polityka środowiskowa została
opracowana i zatwierdzona w dniu 29.06.2015r. i jest aktualna na dzień dzisiejszy.
Polityka jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. Oddaje charakter
Regionalnej Dyrekcji określając kierunki i ramy działalności, a także zakres wpływu
na środowisko. Jest zobowiązaniem Kierownictwa do ciągłego doskonalenia oraz
zapobiegania zagrożeniom środowiska jak również przestrzegania przepisów prawa
i innych wymagań. Polityka środowiskowa została przekazana do wiadomości
wszystkim pracownikom drogą mailową, wywieszona w siedzibie oraz zamieszczona
na stronie internetowej. Celem propagowania systemu zarządzania środowiskowego
podjęto decyzję o zapoznawaniu dostawców, wykonawców oraz osób pracujących
dla i na zlecenie Regionalnej Dyrekcji z polityką środowiskową urzędu.
Wdrażając System Zarządzania Środowiskowego przeprowadziliśmy wstępny
przegląd środowiskowy w ramach, którego:
dokonano identyfikacji wszystkich mających zastosowanie wymagań
prawnych dotyczących ochrony środowiska i sporządzono ich wykaz, który
jest aktualizowany. W celu zapewnienia ciągłej zgodności podejmowanych
działań z tymi wymaganiami przeprowadzane są raz w roku wewnętrzne
audyty środowiskowe, analizowane są wyniki przeglądu środowiskowego,
akty prawne, pozwolenia, decyzje i umowy dotyczące funkcjonowania
jednostki. W ramach przeglądu zarządzania, następuje całościowa ocena
zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi środowiska
obowiązującymi w RDOŚ. Na koniec każdego roku Regionalny Dyrektor
podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej obejmujące m.in.
informację o zgodności działalności organizacji z wymaganiami prawnymi.
Dla sprawnego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu
pracownicy mają zapewniony stały dostęp do aktualnych przepisów poprzez:
system Lex, Internet, fachową literaturę, publikacje, szkolenia i orzecznictwo
oraz możliwość konsultacji z radcą prawnym. O zmianach przepisów
prawnych pracownicy są informowani za pomocą alertów systemu Lex.
Sygnały o zbliżających się zmianach przepisów prawnych docierają jednak
znacznie wcześniej, np. przesyłane są do nas do zaopiniowania projekty
aktów prawnych, pracownicy uczestniczą w pracach grup roboczych gdzie
omawiane
są
przyszłe
zmiany
przepisów
oraz
w
szkoleniach
czy konferencjach. Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy obowiązany
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jest wykonywać powierzone zadania na podstawie przepisów prawa. Ponadto
każdy pracownik ma zapewniony dostęp do zarządzeń wewnętrznych
Regionalnego Dyrektora regulujących funkcjonowanie naszej jednostki, opinii
Radcy Prawnego, interpretacji przepisów przez Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska, Ministerstwo Środowiska oraz materiałów ze szkoleń.
Według obiektywnie ustalonych kryteriów zidentyfikowano i oceniono
wszystkie aspekty środowiskowe dotyczące każdego obszaru funkcjonowania
Regionalnej Dyrekcji. W wyniku oceny wyodrębniono aspekty znaczące, czyli
te, których punktacja wyniosła 80 i więcej punktów. Następnie sporządzono
rejestr wszystkich aspektów środowiskowych wskazując ich wpływ
na środowisko oraz powiązania z wymaganiami prawnymi. Rejestr jest
aktualizowany, okresowo przeglądany i weryfikowany minimum raz w roku.
Dopuszcza się, również możliwość jego aktualizacji przez pełnomocnika
na wniosek pracownika, co może wynikać np. ze zmiany przepisów
prawnych, bądź okresowego zwiększenia ilości wpływających wniosków
w danym zakresie. W 2015 roku dokonano weryfikacji kryteriów oceny
aspektów bezpośrednich, wyniku czego ustalono próg uznania aspektu
za znaczący na poziomie 64 pkt.
W związku z utworzeniem w 2017r. nowego Oddziału ds. Projektów
Przyrodniczych i Zarządzania Obszarami Natura 2000, który mieści się przy
ul. Zagórskiej została przeprowadzona aktualizacja wstępnego przeglądu
środowiskowego. Dokonano weryfikacji kwestionariuszy wstępnego przeglądu
środowiskowego, oraz przepisów prawnych, przeanalizowano zidentyfikowane
w poszczególnych komórkach organizacyjnych aspekty pośrednie i bezpośrednie
wraz z ich wpływem na środowisko. Zweryfikowano również wykazy dobrych
praktyk obowiązujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz
propozycji do wdrożenia. Ustalono, że kryteria oceny znaczenia aspektów
środowiskowych pozostają bez zmian. Zgodnie z tymi kryteriami poddano ponownej
ocenie zidentyfikowane w RDOŚ aspekty. W wyniku analizy aspekt środowiskowy „Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko w zakresie dotyczącym projektów dokumentów strategicznych m.in.
polityk, strategii, planów lub programów” został uznany jako znaczący. Rejestr
zidentyfikowanych w RDOŚ aspektów został zaktualizowany.
W Regionalnej Dyrekcji zostały wyznaczone cele środowiskowe, które wynikają
z priorytetów określonych w Polityce Środowiskowej. Przyjęte do realizacji cele
i zadania są zawarte w Planie działalności RDOŚ oraz w Planach działalności
poszczególnych komórek organizacyjnych - zatwierdzanych przez Regionalnego
Dyrektora. Sposób ich realizacji określają w/w plany działalności oraz program
środowiskowy zawarty w deklaracji środowiskowej. Dokumenty te zawierają zadania
służące realizacji celów, planowane terminy wykonania ze wskazaniem pracowników
odpowiedzialnych za ich realizację. Plan działalności RDOŚ i program środowiskowy
są dokumentami podlegającymi nadzorowi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
kontroli zarządczej.
Sprawując nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania
środowiskowego Kierownictwo Regionalnej Dyrekcji zapewnia wykwalifikowaną
kadrę, inwestuje w jej rozwój, dba o odpowiednią infrastrukturę organizacyjną,
organizację stanowisk pracy oraz zapewnia środki finansowe. Regulamin
Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 11/2012 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 lipca 2012 roku, z późn. zm.,
określa organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek
organizacyjnych. Wszyscy pracownicy mają przypisane zadania w opracowanych
imiennie zakresach czynności, które są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane
do zmieniających się przepisów. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie
kompetencje, umiejętności i uprawnienia do realizacji ustawowych zadań
Regionalnej Dyrekcji, w zależności od zajmowanego stanowiska. Poprzez realizację
swoich zadań każdy pracownik aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz
ochrony środowiska.
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Celem stworzenia warunków sprzyjających wdrażaniu systemu ekozarządzania
i audytu EMAS, przeszkolono pracowników oraz zapewniono im możliwość
zaangażowania się w jego wdrażanie i utrzymywanie. Pracownicy Regionalnej
Dyrekcji są okresowo szkoleni przez Pełnomocnika.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, który jest
odpowiedzialny za system zarządzania środowiskowego w jednostce, wyznaczył
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zespół audytorów.
W celu sprawnego przeprowadzania audytów wewnętrznych zostały określone
zasady powoływania i wymagania dla nowych audytorów.
Pełnomocnik ds. EMAS w ramach posiadanych kompetencji jest odpowiedzialny za:
ustanowienie,
wdrożenie
i
utrzymywanie
systemu
zarządzania
środowiskowego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EMAS,
przedstawianie najwyższemu kierownictwu w trakcie przeglądu zarządzania
sprawozdań
z
wyników
funkcjonowania
Systemu
Zarządzania
Środowiskowego, łącznie z zaleceniami dotyczącymi doskonalenia.
Wsparcie Pełnomocnika ds. EMAS przy podejmowaniu i realizacji zadań związanych
z prawidłowym działaniem systemu stanowi zespół, powołany w ramach projektu
Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie, aktywnie
uczestniczący we wszystkich pracach związanych z utrzymywaniem systemu
ekozarządzania i audytu EMAS.
Kompetencje w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej określa
Regulamin Organizacyjny Regionalnej Dyrekcji. Komunikacja obejmuje przepływ
informacji
pomiędzy
przełożonymi
i
podwładnymi
według
służbowego
podporządkowania określonego w schemacie organizacyjnym, a także komunikację
poziomą obejmującą pracowników zajmujących równorzędne stanowiska w Urzędzie
i w razie potrzeby pracowników z różnych komórek organizacyjnych.
Komunikacja wewnętrzna przebiega przy użyciu różnych form, np. zarządzenia,
pisma, polecenia, e-maile. Ponadto organizowane są narady, na których
przekazywane są pracownikom informacje dotyczące funkcjonowania i bieżących
spraw organizacji. Kierownictwo Regionalnej Dyrekcji zapewnia współudział
pracowników we wszystkich działaniach związanych z organizacją pracy, która
umożliwia udział w planowaniu i zarządzaniu na każdym etapie.
Komunikacja wewnętrzna w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego
obejmuje m.in.:
komunikowanie pracownikom treści Polityki Środowiskowej i innych
zobowiązań podjętych przez Kierownictwo,
przekazywanie informacji dotyczących zidentyfikowanych znaczących
aspektów środowiskowych oraz wymagań prawnych i innych,
przekazywanie informacji dotyczących celów i zadań środowiskowych oraz
realizacji SZŚ, w tym wyników audytów środowiskowych.
Komunikacja zewnętrzna dotyczy przede wszystkim: okresowych sprawozdań
składanych właściwym władzom i instytucjom, reakcji na uwagi, interwencje
i skargi stron zainteresowanych, uzgodnień z usługodawcą dotyczących
bezpieczeństwa podczas realizacji zleceń.
Mając świadomość ważnej roli, jaką w funkcjonowaniu jednostki pełni
komunikacja – stanowi ona jeden z głównych celów doskonalenia. Stosowany
kalendarz Outlook, umożliwia wzajemne przekazywanie informacji o ważnych
wydarzeniach/spotkaniach jak również dłuższych nieobecnościach.
Dokumentacja w Regionalnej Dyrekcji jest tworzona i przechowywana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 10 Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2014r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji
i zakresie działania archiwum zakładowego Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Pomocnym narzędziem
w prowadzeniu nadzoru nad dokumentacją wytworzoną w RDOŚ jak również
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wpływającą do jednostki jest system e-Dok. Stanowi on również element systemu
kontroli terminowości rozpatrywanych spraw.
Sterowanie operacyjne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach jest realizowane poprzez nadzorowanie znaczących aspektów
środowiskowych zidentyfikowanych zgodnie z przyjętymi kryteriami. Opiera się ono
na realizacji działań związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi w taki
sposób aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko lub spotęgować,
wzmocnić ich pozytywne oddziaływanie. Odbywa się to poprzez dokładną analizę
dokumentacji oraz poprzez stosowne zapisy w wydawanych przez Regionalnego
Dyrektora
rozstrzygnięciach
(decyzje,
zarządzenia, opinie itp). Nadzór ten jest
realizowany poprzez kontrolę zarządczą,
której celem jest monitorowanie realizacji
celów oraz ocena zgodności z wymaganiami
prawnymi jak również budżet zadaniowy
a także zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu EMAS.
System zarządzania środowiskowego
podlega raz w roku przeglądowi, który ma na
celu
potwierdzenie
skuteczności
jego
działania i skorygowanie ewentualnych
nieprawidłowości
poprzez
podejmowanie
działań korygujących i zapobiegawczych.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Kielcach uzyskała wpis do rejestru
organizacji zarejestrowanych w krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) w dniu 18 listopada 2015r. pod
numerem PL 2.26-002-60.
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach zostały zidentyfikowane
wszystkie bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe. Zostały one poddane
ocenie według kryteriów:
wpływ na środowisko – waga następstwa,
częstotliwość wystąpienia,
kryterium formalno-prawne,
znaczenie dla zainteresowanych stron – pracowników, społeczeństwa, opinii
publicznej,
ustawowe zadania RDOŚ.
Za znaczące uznane zostały aspekty pośrednie, które osiągnęły 80 pkt.
i więcej. Natomiast dla aspektów bezpośrednich, próg od, którego aspekt
został uznany za znaczący ustalono na poziomie 64 pkt.
Aspekty bezpośrednie tj. zużycie wody, zużycie energii, wytwarzanie ścieków
bytowych, emisja do powietrza związana z eksploatacją samochodów służbowych,
z eksploatacją klimatyzatora, zużycie papieru, wytwarzanie odpadów, zgodnie
z przyjętymi kryteriami, osiągnęły poniżej 64 pkt. i nie zostały uznane za znaczące.
Nie oznacza to jednak, że aspekty pośrednie są pomijane.
Zgodnie z zawartymi umowami z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach (siedziba
RDOŚ - ul. Szymanowskiego) oraz z Kielecką Spółdzielnią Mieszkaniową, (siedziba
Biura projektów - ul. Zagórska) dotyczącymi najmu pomieszczeń biurowych,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ponosi opłaty m.in.
za: ogrzewanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych, doprowadzenie wody,
odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, utrzymanie czystości powierzchni
wspólnych. W przypadku siedziby RDOŚ (ul. Szymanowskiego) opłaty te naliczane
są proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni (w przyp. centralnego ogrzewania,
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utrzymania czystości powierzchni wspólnych) oraz proporcjonalnie do liczby
zatrudnionych pracowników (dot. energii elektrycznej, doprowadzania wody
i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości). Administrowanie tymi elementami
zostało powierzone zarządcom nieruchomości. W przypadku Biura projektów
(ul. Zagórska) opłaty za czynsz i centralne ogrzewanie naliczane są proporcjonalnie
do zajmowanej powierzchni; opłata za wodę według wskazań wodomierza, natomiast
za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika. Pracownicy ze szczególną
dbałością przestrzegają przyjętych zasad dotyczących ograniczania zużycia mediów.
W jednostce stosowane są następujące dobre praktyki:
• ograniczenia zużycia papieru poprzez:
 ograniczanie drukowania tylko do niezbędnego minimum,
 przesyłanie pism do wiadomości do innych komórek w wersji zeskanowanej,
 przesyłanie materiałów z konferencji, szkoleń tylko w formie elektronicznej
i/lub zamieszczanie ich na serwerze,
 umieszczanie w e-Doku/na serwerze wspólnym zarządzeń wewnętrznych,
umów zawieranych przez RDOŚ, porozumień, interpretacji przepisów, opinii
radcy prawnego itp.,
 wykorzystanie skrzynki ePUAP;
ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez:
 wyłączanie światła w pomieszczeniach nieużywanych, przy dłuższej
nieobecności w pokoju,
 wyłączanie sprzętu komputerowego i elektronicznego (komputerów,
drukarek, skanera, niszczarek) w czasie, kiedy z tego sprzętu się nie
korzysta,
 zainstalowanie czasowego wygaszacza monitora,
ograniczanie emisji spalin poprzez:
 łączenie wyjazdów służbowych (np. w sprawach szacowania szkód
bobrowych).
W 2012 roku wprowadzony został System e-Dok, który jest rozbudowanym
oprogramowaniem do zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników.
Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania zmniejszyła się ilość zużywanego
papieru. Standardem jest druk dwustronny. Dodatkowo w przypadku
posiadania przez klienta urzędu skrzynki ePUAP korespondencja jest wysyłana
elektronicznie za jej pomocą. Wpłynęło to w znacznym stopniu na ograniczenie
zużycia tonerów jak również i papieru.
W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach za znaczące uznane zostały
następujące aspekty pośrednie:
1) Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
2) Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
3) Ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
4) Sporządzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000.
5) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
6) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, informacji publicznej
oraz realizowanie zadań na podstawie ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego.
7) Wydawanie zezwoleń na podejmowanie czynności podlegające zakazom
w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną
gatunkową.
8) Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko (w wyniku przeprowadzenia w bieżącym roku aktualizacji
aspektów - aspekt uznany za znaczący)
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1)
Uzgadnianie
i
opiniowanie
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Projekty mpzp i studium uzgadniane są na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie przyrody w zakresie
ochrony przyrody: parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniowania oraz uzgodnienia studium
dokonuje pismem, natomiast uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego postanowieniem. Organem prowadzącym postępowanie (w tym
udział społeczeństwa) jest organ opracowujący dokument, czyli np. Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta, Marszałek.
Dokumenty planistyczne analizowane są pod kątem obowiązujących na terenach
chronionych przepisów ustawowych
(przede wszystkim ustawa o ochronie
przyrody)
i przepisów
prawa
miejscowego (zakazy i działania
ochrony
czynnej,
cele
ochrony,
ustalenia planów zadań ochronnych,
ustalenia planów ochrony).
W postępowaniu administracyjnym
identyfikowane są konflikty w tym
zakresie
w
odniesieniu
do
zaproponowanego zagospodarowania.
Ich ewentualne skutki są eliminowane
poprzez
zmianę
proponowanego
zagospodarowania lub wprowadzenie
dodatkowych zabezpieczeń (wprowadzenie zapisów o działaniach minimalizujących
wpływ).
2) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe
planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń związanych
z zamierzeniem, w tym mogących stanowić zagrożenie dla środowiska.
Dla przedsięwzięć zaklasyfikowanych jako
mogące znacząco oddziaływać
na środowisko,
wymagane
jest
uzyskanie
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Decyzje
wydawane są dla planowanego przedsięwzięcia. Stanowią one rozstrzygnięcia
administracyjne, które mają za zadanie przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
W ramach decyzji określane są wymogi i uwarunkowania, jakie pojawić się mogą
zarówno w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
Decyzje środowiskowe określają wymogi ochrony środowiska konieczne
do uwzględnienia między innymi w projekcie budowlanym. W decyzji może być
nałożony obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
przyrodnicze lub wykonania analizy porealizacyjnej, w celu stwierdzenia
rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stanowią one element
prewencyjny w procesie inwestycyjnym, mający na celu zapobieganie zagrożeniom
środowiska, pełnią rolę łącznika między ochroną środowiska, a realizacją
przedsięwzięcia. Procedura związana z wydawaniem decyzji środowiskowej
określona została w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Przed wydaniem decyzji, w przypadku postępowań,
dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko, organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w prowadzonym
postępowaniu. Organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
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ma obowiązek podania informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji
i możliwości zapoznania się z jej treścią.
3) Ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.
Wymogiem obligatoryjnym dla każdego obszaru Natura 2000 jest sporządzenie
planu zadań ochronnych. Pierwszy dokument powinien zostać opracowany w ciągu
6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez
Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Planu nie
sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części, dla którego ustanowiono
plan ochrony, lub który pokrywa się z krajową formą ochrony przyrody albo
obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, których dokumenty planistyczne
uwzględniają zakres planu zadań ochronnych. Projekt planu sporządza sprawujący
nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor ochrony środowiska,
w przypadku terenu pokrywającego się z parkiem narodowym - dyrektor parku).
Podstawowym celem opracowania dokumentu jest jak najszybsze rozpoczęcie
działań niezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 – zapewnienie, że
siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie
zostaną utracone.
W procedurze jego sporządzania niezbędny jest udział osób i podmiotów
prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Po opracowaniu dokumentu
możliwe jest wnoszenie uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze
aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością
utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura
2000. Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być
pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.
W planie zadań ochronnych dokładnie określa się cele planowane do osiągnięcia
w okresie jego obowiązywania. Identyfikuje się istniejące i potencjalne zagrożenia
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Określa się działania
ochronne wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz
miejscem ich realizacji. Planowany jest też monitoring zarówno realizacji działań
ochronnych jak i stanu przedmiotów ochrony. Jednym z istotnych wymagań
dokumentu jest przeanalizowanie istniejących studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów wraz
z opracowaniem wskazań do ich zmian, jeżeli są niezbędne dla przedmiotów, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Wdrożenie planu zadań ochronnych pozwala utrzymywać lub odtwarzać właściwy
stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk,
dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
4) Sporządzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000
Jednym ze wskazań planu zadań ochronnych może być potrzeba sporządzenia
planu ochrony dla całości lub części obszaru. Projekt planu ochrony, tak jak
w przypadku planu zadań sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.
Opracowanie planu ochrony poprzedzone jest szczegółową inwentaryzacją
przyrodniczą i badaniami terenowymi. W dokumencie powinny zostać określone
działania ochrony czynnej, w tym również, jeśli okaże się to konieczne działania
zmierzające do odtwarzania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, będących przedmiotem ochrony. W ramach planu określa się działania
pozwalające na utrzymanie korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 2000
oraz wskazuje rozmieszczenie obiektów i urządzeń służących celom ochrony
obszaru Natura 2000. Wskazuje się również warunki brzegowe jakie musi spełniać
zagospodarowanie przestrzenne i prowadzona działalność aby nie szkodziła
przedmiotom ochrony. Powinny zostać opisane kierunki kształtowania przestrzeni
produkcyjnej, wskazane obszary, możliwe do zalesienie, oraz wyłączone z zalesiania
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a także wyszczególnione śródlądowe wody powierzchniowe płynące, w których
powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych
organizmów wodnych. W przypadku warunków zagospodarowania terenów oraz ich
użytkowania, w tym w zależności od potrzeb powinny zostać wskazane tereny
przeznaczone
pod
zabudowę
i
lokalizację
infrastruktury
technicznej
i komunikacyjnej a także lokalizacja infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz
wskazane tereny, na których tego typu ograniczeń nie ma.
Plan ochrony ustanawiany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska,
w drodze rozporządzenia na okres 20 lat.
Plan ochrony niesie za sobą większą wiedzę o obszarze Natura 2000, określa
stabilne reguły i zasady postępowania na stosunkowo długi okres oraz daje pewność
podmiotom gospodarującym w obszarze, jakie wymogi ochrony wpłyną na ich
działalność.
5) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego uzgadniane są na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do: parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje tego postanowieniem lub
„milcząco”. Organem prowadzącym postępowanie jest organ wydający decyzję, czyli
np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta. Projekty decyzji analizowane są pod kątem
wpływu na wymienione formy ochrony przyrody w zakresie obowiązujących
przepisów ustawowych (zwłaszcza ustawa o ochronie przyrody) i przepisów prawa
miejscowego (zakazy i działania ochrony czynnej, cele ochrony, ustalenia planów
zadań ochronnych, ustalenia planów ochrony). W postępowaniu administracyjnym
identyfikowane są konflikty z celami i przedmiotami ochrony poprzez zmianę
zaproponowanego zagospodarowania.
6)
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, informacji
publicznej oraz realizowanie zadań na podstawie ustawy o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
Udostępnianie informacji realizowane jest w szczególności na podstawie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także
na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu.
Od żądającego informacji nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub
faktycznego związanego z informacją lub sprawą, której informacja dotyczy.
Udostępnianie informacji wpływa na edukację ekologiczną społeczeństwa oraz
umożliwia rzetelne przygotowanie dokumentacji np. dla planowanych zamierzeń
inwestycyjnych lub opracowań strategicznych. Dzięki upowszechnianiu informacji
dotyczącej m.in.: form ochrony przyrody społeczeństwo jest bardziej świadome
występowania wartości przyrodniczych, miejsc występowania obszarów chronionych
przez co wpływa na stan ich zachowania i rozwoju. Dostęp do informacji
o środowisku i jego ochronie zgodnie z obowiązującym prawem umożliwia również
włączenie się w prowadzone postępowania związane ze środowiskiem.
7) Wydawanie zezwoleń na podejmowanie czynności podlegające zakazom
w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną
gatunkową
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu
ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a także
zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków
rzadko
występujących,
endemicznych,
podatnych
na
zagrożenia
i zagrożonych wyginięciem
oraz
objętych
ochroną
na
podstawie
umów
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międzynarodowych. Są to często gatunki szczególnie cenne dla nauki, a także
znajdujące się na granicy swojego zasięgu.
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową
lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną
gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
Podstawy prawne ochrony gatunkowej wynikają z ustawy o ochronie przyrody,
a szczegółowe jej zasady oraz wykazy gatunków chronionych określa minister
właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Dodatkowe gatunki mogą
być objęte ochroną w danym województwie przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska.
W stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową obowiązują określone
zakazy, wskazane w odpowiednim rozporządzeniu np. zabijania, zbierania,
przetrzymywania, niszczenia ich siedlisk, wywożenia za granicę, płoszenia itp.
Na odstępstwa od zakazów zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.
W wyniku zmian środowiska cenne gatunki roślin, zwierząt i grzybów wykazują
tendencję do zmniejszania się ich liczebności, dlatego też niezwykle istotna jest ich
ochrona. Wprowadzony system zakazów oraz wydawanie zezwoleń na czynności
zakazane wobec gatunków chronionych jedynie w uzasadnionych przypadkach
pozwalają kontrolować stan populacji cennych gatunków oraz parametry ich
siedlisk.
8) Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko.
Wydawane opinie i uzgodnienia dokonywane są na podstawie przepisów art. 47, 48,
53 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko i dotyczą uzgodnienia zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla
projektów
planów/programów/strategii,
uzgodnienia
odstąpienia
od
przeprowadzenia sooś dla planów/programów/strategii oraz zaopiniowania
projektów
dokumentów
strategicznych
(planów/programów/strategii)
wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko. Analiza i ocena dokumentu jest
przeprowadzona pod kątem wpływu na środowisko jego realizacji, w tym również na
formy ochrony przyrody występujące na danym terenie. Zarówno uzgodnienia jak
i opinie wydawane są w formie pisma. Organem prowadzącym postępowanie (w tym
udział społeczeństwa) jest organ opracowujący dokument, czyli np. Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta, Starosta, Marszałek (w zależności od rodzaju dokumentu).
IDENTYFIKACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH W ODNIESIENIU DO CELÓW NA
2017 R. I ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH REALIZOWANYCH
W JEDNOSTCE.
Cel
Znaczący
aspekt Wymagania prawne
środowiskowy
Ochrona
Sporządzenie planów ochrony art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia
różnorodności
dla obszarów Natura 2000
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
biologicznej
z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)
i krajobrazowej
Ustanawianie planów zadań art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia
oraz odtworzenie ochronnych
dla
obszarów 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
i wzbogacenie
Natura 2000
z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)
zasobów przyrody Uzgadnianie
i
opiniowanie art. 11 pkt 6 lit. j ustawy z dnia
projektów miejscowych planów 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowania
zagospodarowaniu przestrzennym
przestrzennego,
studium (Dz. U. z 2017r., poz. 1073);
uwarunkowań
i
kierunków art. 17 pkt 6 lit. a tiret 3 i lit. b tiret
zagospodarowania
2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
przestrzennego
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Uzgadnianie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz
decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Przeciwdziałanie
zagrożeniom
środowiska

Wydawanie
zezwoleń
na
podejmowanie
czynności
podlegających
zakazom
w
stosunku do gatunków roślin,
grzybów i zwierząt objętych
ochroną gatunkową
Prowadzenie postępowań w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach

Uzgadnianie i opiniowanie w
ramach strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko

Zapewnienie
społeczeństwu
dostępu do
informacji
o środowisku

Udostępnianie
informacji
o
środowisku i jego ochronie,
informacji publicznej oraz
realizowanie
zadań
na
podstawie ustawy o ponownym
wykorzystaniu
informacji
sektora publicznego

o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1073);
art. 13 ust. 3a, 16 ust. 7, 23 ust.
5, 30 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia
2004r.
o
ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016r. poz.
2134 z późn. zm.)
art. 60 ust. 1 w związku z art. 53
ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1073);
art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia
2004r.
o
ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016r. poz.
2134 z późn. zm.)
art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3
października
2008r.
o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku
i
jego
ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016r. poz. 353 t.j. z późn.
zm.)
art. 47, 48, 53 i 54 ustawy z dnia
3
października
2008r.
o
udostępnianiu
informacji
o
środowisku
i
jego
ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska
oraz
o
ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016r. poz. 353 t.j. z późn.
zm.)
Dział II ustawy z dnia 3
października 2008r. o
udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2016r. poz. 353 t.j. z późn.
zm.);
Rozdział 2 i 2a ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z
2014r., poz. 782 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 2016
roku o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego
(Dz.U. z 2016r., poz. 352)
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CELE i ZADANIA.
Realizowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach cele i zadania
wynikają z polityki środowiskowej oraz oparte są na planie działalności jednostki
zawartym w kontroli zarządczej i są spójne z budżetem zadaniowym. Odnoszą się
one do znaczących aspektów środowiskowych oraz wynikają z działalności
statutowej urzędu. Plan działalności jednostki na dany rok opracowywany jest
w listopadzie
roku
poprzedzającego.
Następnie
w
połowie
roku
jest
on aktualizowany. W deklaracji środowiskowej za rok 2015 został przedstawiony
zaktualizowany plan działalności zgodny z planem ujętym w kontroli zarządczej
(aktualizacja z dnia 29.07.2016r.). W niniejszej deklaracji przedstawiamy
sprawozdanie z wykonania planu za 2016r., oraz plan na bieżący rok. Nie
uwzględniamy tu sprawozdania za rok 2015, z uwagi na inne ujęcie i prezentację
celów. Sprawozdanie to zostało przedstawione w Deklaracji RDOŚ w Kielcach z dnia
29.07.2016r.
Lp.

Nazwa celu

1

Ochrona
różnorodności
biologicznej i
krajobrazowej
oraz odtworzenie i
wzbogacenie
zasobów przyrody

2

Przeciwdziałanie
zagrożeniom
środowiska

3

Zapewnienie
społeczeństwu
dostępu do
informacji o
środowisku

Mierniki określające stopień realizacji celu
Nazwa miernika

Wartość
bazowa
miernika

Plan
2016 rok

Zrealizow
ane 2016
roku

Plan na
2017r.

11

Plan na
2016 rok
(po
aktualiza
cji)
9

Liczba
przedsięwzięć
zrealizowanych w
danym roku
zmierzających do
utrzymania,
odtworzenia lub
wzbogacenia
zasobów przyrody
Liczba załatwionych
w danym roku
spraw dotyczących
strategicznych ocen
oddziaływania na
środowisko i ocen
oddziaływania
przedsięwzięć w
stosunku do liczby
spraw
rozpatrywanych w
danym roku
Liczba załatwionych
spraw związanych z
przeciwdziałaniem
zagrożeniom
środowiska i
usuwaniem ich
skutków*1)

9

101)

4

285/307

254/277

254/279

477/4912)

250/300

25

25

35

162)

10/12

Ilość
udostępnionych w
danym roku
informacji*2)

733

800

800

9612)

100%

*zmiana nazwy miernika
*1)Liczba rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących szkód w środowisku lub historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w danym roku/liczba spraw administracyjnych dotyczących szkód
w środowisku lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wszczętych w danym roku
*2)Stopień zrealizowanych w terminie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (%)
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1) ze względu na trwające konsultacje z innymi podmiotami, nie zakończono jednego z planowanych zadań
służących realizacji celu tj. zmiana planu ochrony dla rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie
2) planowane do osiągnięcia wartości mierników określających stopień realizacji celów przyjęte zostały na
podstawie ilości wniosków wpływających w roku 2015. Różnice pomiędzy wartościami planowanymi
a osiągniętymi wynikają z ilości wniosków, które wpłynęły do jednostki w 2016r.

EFEKTY ŚRODOWISKOWE
Efektywność działalności środowiskowej badana jest poprzez
określone w planie działalności, ryzyka i kontroli zarządczej oraz
zadaniowego. Obejmują one wszystkie zidentyfikowane znaczące
środowiskowe. Efekty działalności środowiskowej Regionalnej Dyrekcji
Środowiska w Kielcach, niezależnie od przedstawionych wyżej mierników
celów, obrazują poniższe diagramy prezentujące efektywność pracy naszej
i jej zaangażowanie w realizację działań w poszczególnych zakresach.
DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHRONY
PRZYRODY

4654

DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

2012

5073

1167

2012

973

2013

3853

3872
4275

2014

2013
947

935

2015

2016

DZIAŁANIA Z ZAKRESU
UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

961
847

733

INNE

32

2012
592

2014
2015

799

2016

617

mierniki
budżetu
aspekty
Ochrony
realizacji
jednostki

2013
2014
2015
2016

2012

26

22

47
60

2013
2014
2015
2016

W poszczególnych latach aktywność naszych klientów we wskazanych obszarach
była różna. Postępowania w Regionalnej Dyrekcji prowadzone są na wniosek, a nie
z urzędu i zależą wprost od ilości wpływających wniosków.
Na terenie województwa świętokrzyskiego ustanowiono siedemdziesiąt dwa
rezerwaty przyrody. Pięćdziesiąt sześć z nich posiada plany ochrony. W 2016 roku
przystąpiono do opracowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Oleszno”,
który został ustanowiony w roku 2017. Dokonano również zmiany planów ochrony
dla sześciu rezerwatów przyrody: Skowronno, Skotniki Górne, Góry Wschodnie,
Przęślin, Owczary.
W ramach projektu: „Prowadzenie czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, stanowiących przedmioty
ochrony obszarów Natura 2000 oraz cele ochronne rezerwatów przyrody” - na terenie
rezerwatów przyrody: „Skowronno”, „Skotniki Górne”, „Winiary Zagojskie”,
„Skorocice”, „Góry Wschodnie”, „Przęślin”, „Owczary”, „Polana Polichno”, „Góra
Miedzianka”, „Góra Zelejowa”, „Murawy Dobromierskie” prowadzone było
wykaszanie. Projekt jest realizowano w latach 2013-2016. Corocznie łączna
powierzchnia wykaszana wynosi 26,42 ha.
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Rezerwat przyrody „Góra Miedzianka” przed i po wykoszeniu.
W 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach udzieliła
dofinansowania na:
 pokrycie kosztów zakupu ogrodzenia siatkowego na cokole betonowym,
służącego do zabezpieczenia terenu, gdzie leczone i rehabilitowane są dzikie
zwierzęta Fundacji Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom – Ptasi Azyl
z siedzibą w Ostrowie 10, 26-060 Chęciny,
 oraz na pokrycie kosztów zakupu zamrażarki, która służyć będzie
przechowywaniu karmy dla leczonych i rehabilitowanych w ośrodku ptaków
drapieżnych Ośrodkowi Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy Zespole Szkół
Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, ul. Spacerowa 4, 26-050
Zagnańsk.
Obszar województwa świętokrzyskiego pokryty jest wieloma formami ochrony
przyrody, w tym 40 obszarami Natura 2000 (2 obszary specjalnej ochrony ptaków
i 38 projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk). Spośród tych
obszarów 10 położonych jest na terenie kilku województw.
W poniższej tabeli przedstawiono obszary Natura 2000 posiadające ustanowione
plany zadań ochronnych oraz wprowadzone do nich zmiany.
Lp.

Nazwa obszaru

1

Lasy Cisowsko-Orłowińskie
PLH260040
Ostoja Stawiany PLH260033

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data wejścia w życie
zarządzenia
ustanawiającego PZO
17.04.2014 r.
17.04.2014 r.

Data wejścia w życie
zarządzenia
zmieniającego PZO
22.11.2014 r.*
27.02.2016 r.
08.11.2014 r.
27.02.2016 r.
03.12.2014 r.
03.12.2014 r.

Dolina Bobrzy PLH260014
Ostoja Szaniecko-Solecka
PLH260034
Dolina Krasnej PLH260001

07.05.2014 r.
14.05.2014 r.

Ostoja Przedborska
PLH260004
Lasy Suchedniowskie
PLH260010
Ostoja Kozubowska
PLH260029
Dolina Nidy PLB260001

15.05.2014 r.

08.11.2014 r.
27.02.2016 r.
20.01.2015 r.

15.05.2014 r.

05.12.2014 r.

20.05.2014 r.
20.05.2014 r.

08.11.2014 r.
27.02.2016 r.
05.12.2014 r.

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie
PLH260041

20.05.2014 r.

03.12.2014 r.

14.05.2014 r.
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11
12
13

Ostoja Nidziańska
PLH260003
Dolina Czarnej PLH260015

20.05.2014 r.
28.05.2014 r.

Małopolski Przełom Wisły
23.05.2015r.
PLB140006
14 Przełom Wisły w Małopolsce
23.05.2015r.
PLH060045
15 Krzemionki Opatowskie
29.08.2015 r.
PLH260024
*obwieszczenie o sprostowaniu błędu

03.12.2014
27.02.2016
20.01.2015
30.04.2016
-

r.
r.
r.
r.

-

Realizując jeden z celów ochrony przyrody, jakim jest prowadzenie
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska podjął decyzję o oznakowaniu tablicami obszarów Natura 2000. Dzięki
ich zamontowaniu w terenie społeczeństwo uzyska świadomość o lokalizacji
obszarów Natura 2000 w przestrzeni, pozna ogólny przebieg granic. Osoby
mieszkające na ich obszarze i w sąsiedztwie, a także pozostali zainteresowani będą
poinformowani o położeniu miejsc chroniących siedliska przyrodnicze i siedliska
gatunków, które uznano za znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego
Europy i zagrożone wyginięciem w skali kontynentu.
W 2014r. oznakowanych zostało 17 obszarów naturowych a w poprzednich
latach 4, natomiast w 2015r. zostało oznakowanych 21 obszarów. Efektem tych
działań wszystkie obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie województwa
świętokrzyskiego zostały oznakowane.
GŁÓWNE WSKAŹNIKI
Główne wskaźniki podane w rozporządzeniu EMAS odnoszą się jedynie do
bezpośrednich aspektów środowiskowych. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Kielcach bezpośrednie aspekty nie zostały uznane za znaczące,
z żadnym z nich nie wiąże się znaczący wpływ na środowisko. Są one związane
z prowadzeniem działalności biurowej, dlatego też w następujących obszarach:
efektywność energetyczna,
woda,
odpady (komunalne),
emisje
Urząd nie opracował wskaźników środowiskowych, ponieważ nie ma technicznych
możliwości w tym zakresie, gdyż administrowanie tymi elementami zostało
powierzone zarządcy nieruchomości, tj. Miejskiemu Urzędowi Pracy w Kielcach oraz
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej .
Na wyposażeniu RDOŚ są dwa samochody osobowe przeznaczone
do wyjazdów służbowych. Zużycie paliwa i związana z tym emisja zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania paliw - benzyny i oleju napędowego w skali roku są na
bardzo niskim poziomie, co obrazuje bardzo niska wysokość opłat za korzystanie
ze środowiska za 2014 rok – 10,00 zł, za rok 2015 – 12,00 zł oraz rok 2016 – 10,00
zł. Wielkość ta nie przekracza kwoty 800 zł, poniżej której jednostka nie jest
zobowiązana do wnoszenia opłat.
Podjęta decyzja o nieuwzględnianiu tych wskaźników w sprawozdawczości jest
zgodna z wytycznymi rozporządzenia EMAS.
Zdecydowano się natomiast na opracowanie wskaźników przedstawiających
ilości wytwarzanych w ciągu roku odpadów innych niż komunalne. Na podstawie
ewidencji odpadów za 2013, 2014, 2015 i 2016 rok prowadzonej przez organizację
w oparciu o karty ewidencji i karty przekazania odpadów ustalono 2 wskaźniki
dotyczące ilości wytwarzanych odpadów na jednego pracownika z podziałem
na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.
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Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne

Rok
2013
2014
2015
2016

Ilość wytworzonych
odpadów innych niż
niebezpieczne (Mg)

Liczba zatrudnionych
pracowników

R=A/B

Liczba A
0,030
0,084
0,314
0,020

Liczba B
51
51
53
52

0,0006
0,0016
0,0059*
0,0004

Ilość wytworzonych
odpadów
niebezpiecznych (Mg)

Liczba zatrudnionych
pracowników

R=A/B

Liczba A
0,0
0,025
0,041
0,001

Liczba B
51
51
53
52

0
0,0005
0,0008*
0,00002

*wzrost wskaźnika wynika z likwidacji części majątku

Wytworzone odpady niebezpieczne

Rok
2013
2014
2015
2016

*wzrost wskaźnika wynika z likwidacji części majątku

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, dokonano oceny znaczenia aspektów
środowiskowych bezpośrednich i pośrednich. Uznano, że najistotniejszy wpływ
na środowisko związany jest z realizacją ustawowych zadań przypisanych
regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.
Jednym z kluczowych obszarów działalności RDOŚ jest ochrona różnorodności
biologicznej, w związku z czym zdecydowaliśmy się na określenie wskaźników dla
tego obszaru, jednak w sposób inny niż podany w rozporządzeniu EMAS, ustalając
następujące wskaźniki:
1. Liczba obszarów Natura 2000 z ustanowionymi planami zadań ochronnych
w stosunku do ogólnej liczby obszarów Natura 2000 w województwie.
2. Liczba rezerwatów przyrody z ustanowionymi planami ochrony/zadania
ochronne w stosunku do ogólnej liczby rezerwatów w województwie.
W dwóch pierwszych deklaracjach w obszarze ochrona różnorodności biologicznej
został ustalony wskaźnik prezentujący liczbę obszarów Natura 2000
z oznakowanymi
granicami
w
stosunku
do
ogólnej
liczby
obszarów
Natura
2000
w województwie.
W 2015
roku
wszystkie obszary Natura 2000
w województwie
świętokrzyskim
zostały oznakowane. Dlatego też
w aktualnej deklaracji wskaźnik
ten został zastąpiony nowym
prezentującym liczbę rezerwatów
przyrody
posiadających
dokumenty
planistyczne
w
stosunku do liczby wszystkich
rezerwatów w województwie.
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Liczba obszarów Natura 2000 posiadających ustanowione plany zadań
ochronnych
Liczba obszarów Natura
Liczba obszarów Natura
2000 posiadających
2000 w województwie
ustanowione plany
R=A/B
świętokrzyskim
zadań ochronnych (szt.)
Rok
Liczba A
Liczba B
2013
0
40
0
2014
12
40
0,3
2015
15
40
0,4
2016
15
40
0,4*
*Wskaźnik ten w stosunku do poprzedniego roku pozostał na niezmienionym poziomie. W 2016r.
nie został ustanowiony nowy plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w naszym
województwie. Dokonano natomiast zmiany planów zadań ochronnych dla sześciu obszarów
naturowych.

Liczba rezerwatów przyrody posiadających ustanowione plany ochrony
Liczba rezerwatów
Liczba rezerwatów
przyrody posiadających
przyrody w województwie
dokumenty planistyczne
R=A/B
świętokrzyskim
(szt.)
Rok
Liczba A
Liczba B
2015
56
72
0,8
2016
56
72
0,8*
*Wskaźnik

pozostał na niezmienionym poziomie. W 2016r. przyjęto dokumentację, która stanowiła
podstawę do wydania zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony w 2017r., co zostanie
uwzględnione w deklaracji za 2017r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach nie odnosi się
do sektorowych dokumentów referencyjnych, ponieważ nie zostały one jeszcze
opublikowane przez Komisję Europejską.
KOMUNIKACJA ZE SPOŁECZEŃSTWEM
Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
w Kielcach prowadzi dialog ze społeczeństwem zarówno
w ramach zakreślonych przepisami prawa, jaki
i bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Komunikacja ze
społeczeństwem jest wpisana w charakter działalności
RDOŚ i jej misję. Odbywa się m.in. poprzez udzielanie
odpowiedzi
na
wnioski
obywateli,
zapytania,
zapewnienie
udziału
społeczeństwa
w ramach
procedury oceny oddziaływania na środowisko, jak
również przy ustanawianiu planów zadań ochronnych
i planów ochrony, poprzez współpracę z organizacjami
ekologicznymi,
szkolenia,
działania
edukacyjnopromocyjne, kontakt ze środkami społecznego przekazu.
Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach w dziedzinie edukacji i informacji
społeczeństwa
w
zakresie
ochrony
środowiska
naturalnego wpisuje się w cel strategiczny ochrona
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz
odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody.
W porozumieniu i we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
RDOŚ prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej oraz serwis internetowy.
Za ich pośrednictwem udostępniane są informacje dotyczące przepisów ochrony
środowiska oraz publikowane artykuły na temat bieżących wydarzeń związanych
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z działalnością naszej jednostki. Zamieszczane
są również wiadomości
o spotkaniach, konferencjach, szkoleniach czy wyjazdach studyjnych. Poprzez
serwis internetowy rozpowszechniane są także informacje o charakterze
edukacyjnym mające na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony przyrody czy
zachowań proekologicznych.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach od początku istnienia
angażuje się w różnego rodzaju akcje związane z edukacją społeczeństwa. Polegały
one między innymi na cyklicznym wydawaniu kalendarzy oraz folderów
informacyjnych prezentujących obszary Natura 2000 z terenu naszego
województwa. Do tej pory wydano publikacje opisujące 37 obszarów naturowych.
Rozesłano je do gmin leżących na prezentowanych terenach oraz innych jednostek,
jak również rozdawano na spotkaniach tzw. Zespołów Lokalnej Współpracy
pracujących nad tworzeniem projektów planów zadań ochronnych.
Każdy zainteresowany może uzyskać powyższe materiały, są one wyłożone
w siedzibie urzędu oraz mogą być przesłane na
wniosek.
W ramach projektu POIS.05.03.00-00186/09
„Opracowanie
planów
zadań
ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze
Polski”
opracowano
broszurę
informacyjną
„Plany
zadań
ochronnych
w pigułce na przykładzie obszarów Natura
2000 w województwie świętokrzyskim”.
Wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w ramach projektu LIFE pn.
Ogólnopolska
kampania
informacyjnopromocyjna „Poznaj swoją Naturę” przygotowano projekt mapy przedstawiającej
obszary chronione, w tym obszary objęte Europejską Siecią Ekologiczną Natura
2000 na terenie województwa świętokrzyskiego. Mapy te były załącznikiem
do lokalnego wydania Gazety Wyborczej.
Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
przeprowadzili szereg szkoleń dla urzędów i instytucji z terenu województwa
świętokrzyskiego. Dotyczyły one m.in.: zagadnień związanych z ochroną przyrody
w postępowaniach administracyjnych, wydawaniem decyzji środowiskowych,
zakresu przepisów prawnych i ich wykonywania na styku gmina i RDOŚ. Edukacja
pracowników w/w instytucji, którzy mają bezpośredni kontakt z podmiotami
prowadzącymi działalność na obszarach Natura 2000 jest niezwykle istotna dla
zapewnienia ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w
ramach sieci Natura 2000.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest również
fundatorem nagród np. dla laureatów olimpiad. Są to najczęściej albumy
prezentujące walory środowiska przyrodniczego w województwie, Polsce i na świecie.
Nasza organizacja uczestniczy w inicjatywach promujących działania
edukacyjne na rzecz ochrony
przyrody. 26 kwietnia 2017r.
na terenie Nadleśnictwa Kielce
odbyła się akcja sadzenia
drzew,
w
którą
osobiście
włączył się Waldemar Pietrasik
– Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Kielcach wraz
pracownikami. Uczestniczyły w
niej również dzieci ze szkół.
Pracownicy
Nadleśnictwa
Kielce
udzielili
dzieciom
krótkiego
instruktażu
dotyczącego sposobu sadzenia drzew, po którym wspólnie zasadzono kilkadziesiąt
dębów i sosen.
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KONTAKT W ZAKRESIE EMAS
Chcąc zapewnić Państwu dostęp do informacji o naszej działalności i prowadzonej
polityce środowiskowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na
stronie internetowej www.kielce.rdos.gov.pl lub do kontaktu z Pełnomocnikiem ds.
EMAS:
Małgorzata Kloczkowska - tel. 41 34 35 367
OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA -
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