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Zadania i kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Do podstawowych zadań Wydziału należy przede wszystkim:
przygotowywanie opinii i uzgodnień w toku prowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
przygotowywanie uzgodnień w toku postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
współdziałanie z Regionalną Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz zapewnienie jej obsługi.
Nadzór nad Wydziałem pełni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 należy:
wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000;
prowadzenie spraw związanych z oceną planów i programów oraz projektów przedsięwzięć o potencjalnym wpływie na stan obszarów Natura 2000;
opiniowanie i uzgadnianie w zakresie ochrony przyrody: projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;
wykonywanie zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem rezerwatów przyrody;
prowadzenie spraw z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt oraz grzybów;
kontrolowanie stanu obiektów chronionych i nadzór nad przestrzeganiem ustaleń wynikających z aktów prawnych oraz nad prowadzeniem zabiegów ochronnych w stosunku do
istniejących form ochrony przyrody;
gromadzenie dokumentacji stanu przyrody oraz prowadzenie rejestrów form ochrony przyrody;
obsługa merytoryczna Regionalnej Rady Ochrony Przyrody;
Realizacja Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej oraz innych zobowiązań wynikających z ratyﬁkowanych konwencji międzynarodowych o
ochronie środowiska przyrodniczego;
współpraca z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i ﬁzycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody.
Nadzór nad Wydziałem pełni Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody.
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
prowadzenie spraw związanych z historycznym zanieczyszczeniem ziemi;
prowadzenie publicznie dostępnego rejestru danych o środowisku;
udostępnianie informacji o środowisku;
prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wymagań dotyczących eksploatacji instalacji w zakresie ochrony środowiska dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych.
Nadzór nad Wydziałem pełni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wydział Organizacyjno – Finansowy Do kompetencji Wydziału należy obsługa organizacyjna, administracyjna, kadrowa i ﬁnansowa urzędu.
Wydziały Spraw Terenowych I, II:
Do podstawowych zadań Wydziałów należy:
prowadzenie rozpoznania oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej zasobów, tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody,
stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych;
przygotowywanie dokumentacji przyrodniczej rezerwatów przyrody;
współudział w prowadzeniu spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad obszarami Natura 2000 lub proponowanymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty oraz z
koordynowaniem funkcjonowania obszarów Natura 2000;
kontrolowanie stanu obiektów chronionych i nadzór nad przestrzeganiem ustaleń;
prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oględzin, szacowaniem i wyceną szkód wyrządzanych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz wypłatą odszkodowań z tego
tytułu;
prowadzenie spraw związanych z szacowaniem i wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na terenach rezerwatów przyrody;
prowadzenie innych spraw związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów;
prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem i wspieraniem badań naukowych w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody;
prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy, w
odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz w zakresie zadań rządowych;
wydawanie opinii dotyczącej zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w przypadku położenia gruntu planowanego do zalesienia w rezerwacie przyrody, parku
krajobrazowym lub na obszarze ich otulin. Natomiast w przypadku położenia działek przewidzianych do zalesienia na obszarze Natura 2000 lub na obszarach znajdujących się na liście, o
której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, wydawanie opinii o zgodności planowanego zalesienia z planem ochrony albo planem zadań ochronnych danego obszaru;
prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem form ochrony przyrody.
Nadzór nad Wydziałem pełni Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody.
Obszar działania WST I obejmuje następujące powiaty:
- w zakresie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego: bieszczadzki (bez Gminy Ustrzyki Dolne), brzozowski, dębicki, jasielski, krośnieński, leski (bez
Gmin: Lesko i Olszanica), ropczycko-sędziszowski, sanocki (bez Gminy Sanok i Gminy Miejskiej Sanok) i strzyżowski,
- w zakresie szacowania szkód powodowanych przez wilki, niedźwiedzie, bobry, żubry i rysie: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki oraz strzyżowski.
Obszar działania WST II obejmuje następujące powiaty:
Powiat bieszczadzki (tylko Gmina Ustrzyki Dolne), powiat jarosławski, powiat leski (tylko Gmina Lesko), powiat lubaczowski, powiat łańcucki (tylko Gmina Miejska Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina
Markowa), powiat przemyski, Miasto na prawach Powiatu – Powiatu, powiat przeworski, powiat rzeszowski (tylko Gmina Miejska Dynów, Gmina Błażowa, Gmina Chmielnik, Gmina Dynów, Gmina
Hyżne, Gmina Lubenia, Gmina Tyczyn), powiat sanocki (tylko gmina Miejska Sanok, Gmina Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska), powiat strzyżowski (tylko Gmina Niebylec).
Obszar działania WST I, II
Obszar działania WST I, II - mapa
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