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! Procent wydanych rozstrzygnięć

I (liczba rozstrzygnięć
| administracyjnych wydanych w danym 
roku /liczba  spraw administracyjnych 

; wszczętych v/ danym roku* 100%)

0% 90%
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących 
obszarowych form ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej

Program ochrony 
różnorodności 

| biologicznej 
wraz z Planem 
działań na lata 
2015-2020

Ochrona
różnorodności
biologicznej

Procent wydanych rozstrzygnięć

(liczba rozstrzygnięć 
administracyjnych wydanych w danym 
roku f  liczba spraw administracyjnych 

•zczętych w danym roku* 100%)

0% 80%

] V/S.

j Liczba okresowych sprawozdań 
I z  realizowanych projektów złożonych 
[ do instytucji finansującej (sz t)

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów ustawy o 
' zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz ustawy prawo 
ochrony środowiska oraz z zakresu przepisów ustawy o odpadach dla zdarzeń 
i przedsięwzięć na terenach zamkniętych

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiS 2014-2020 pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 na terenie Polski”

16/

rok

Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiS 2014-2020 pn. ’’Ochrona siedlisk i gatunków terenów 
nieleśnych zależnych od wód".

|~ReaIizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie 
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Strategia 
Bezpieczeństwo 
Energetyczne i 
Środowisko 
(BEIŚ)

Program ochrony 
różnorodności 
biologicznej 
wraz z Planem 
działań na lata 
2015-2020



,
| Realizacja projektu strategicznego finansowanego ze środków zewnętrznych 
1 funduszu POIiŚ 2014-2020 pn. "Opracowanie zasad kontroli i zwalczania 
j inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych 
i działań i edukacją, społeczną"

i 2

Doskonalenie 
procesów 
pozwalających 
na sprawne 
działania w 
odniesieniu do 
szkód w 
środowisku i 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni 
ziemi

Liczba podpisanych aktów 
normatywnych z zakresu szkód w 
środowisku
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!
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Ukończenie do dnia 24 lipca 2019 roku procesu legislacyjnego dla 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia 
szkody w środowisku

Ustawa z dnia 25 
maja 2017 roku o 
zmianie ustawy -  
Prawo
geologiczne i 
górnicze oraz 
niektórych 
innych ustaw art.
15 pkt.3

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

Procent zrealizowanych zadań 
przyjętych w harmonogramie realizacji 
zadania Wsparcie systemu ocen 
oddziaływania 
na środowisko na dany rok 0 100%/rok

Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Baza danych o ocenach 
oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach 
oddziaływania na środowisko

i

Umowa

(liczba zrealizowanych zadań / liczba 
zadań zaplanowanych 
w harmonogramie * 100%)

Przygotowanie opracowań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
Partnerstwa - j 
Programowanie i 
perspektywy i

3

Efektywne 
stosowanie 
i doskonalenie 
systemu ocen

Prowadzenie szkoleń dła pracowników jednostek biorących udział w procesie 
ocen oddziaływania 
na środowisko

finansowej 2014- i 
2020 (ocena ex | 
ante załącznik do j 
umowy) 1

oddziaływania na 
środowisko

Procent spraw załatwionych w danym 
roku

(liczba spraw załatwionych v; danym 
roku /  liczba spraw rozpatrywanych w 
danym roku*100%)

Udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko - uzgadnianie 
zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowiska 
oraz opiniowanie projektów dokumentów' 
wraz z prognozą

|

0% 80% Kontrola stosowania prawa - wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w 
postępowaniach w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Strategia 1 
Bezpieczeństwo j 
Energetyczne j 
i Środowisko j

(BEiŚ) !
ii
i

Opracowywanie stanowisk dotyczących:
- stosowania prawa z zakresu ocen oddziaływania 
na środowisko
oraz
- stanowienia prawa związanego z ocenami oddziaływania na środowisko



Wynegocjowanie lub podpisanie co 
najmniej jednego projektu umowy 
dwustronnej w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko w 
danym roku

TAK/
NIE

(miernik
logiczny)

TAK
(miernik
logiczny)

Zawieranie umów/porozumień dwustronnych a w efekcie zwiększenie 
efektywności współpracy międzynarodowej w zakresie ocen oddziaływania 
na środowisko

4

Podwyższanie 
standardu obsługi 
klienta
zewnętrznego w 
zakresie 
udostępniania 
informacji o 
środowisku

Stopień zrealizowanych w terminie 
wniosków o udostępnienie informacji
0 środowisku i jego ochronie

(liczba informacji o środowisku i jego  
ochronie udostępnionych na wniosek w 
terminie /  liczba wniosków o 
udostępnienie informacji o środowisku
1 jego  ochronie *100%)

0 95%
Terminowa realizacja wniosków o udostępnienie informacji 
Standaryzacja procesu udostępniania informacji

Strategia 
Sprawne 
Państwo 2020 
w części dot. 
celów
- otwarty rząd
- efektywne 
świadczenie 
usług
publicznych


