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Zadania i kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Do kompetencji Wydziału należy wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień w toku prowadzenia procedury strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie postępowań w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawania opinii w toku postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnień w toku oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonych przez inne organy, przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko oraz współdziałanie z Regionalną Komisją Ocen
Oddziaływania na Środowisko.

Wydział Obszarów Chronionych
Do zadań Wydziału należy zarządzanie i koordynowanie zasobami przyrody w celu zachowania zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, terenów i składników przyrody. Do
podstawowych zadań należy m.in.: prowadzenie spraw związanych z uznawaniem określonych obszarów za rezerwaty przyrody, zmniejszaniem lub powiększaniem, a także likwidacją rezerwatów
przyrody, prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000, prowadzenie spraw
dotyczących zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, uzgadnianie projektów decyzji na usuwanie drzew z obszarów objętych ochroną krajobrazową w
rezerwatach oraz szacowanie szkód od zwierząt łownych w rezerwatach i wypłata odszkodowań.

Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku
Wydział prowadzi postępowania w zakresie: zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przyjmowania i analizy zgłoszeń instalacji, których
eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz emitujących pola elektromagnetyczne dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych. W zakresie
gospodarki odpadami Wydział zajmuje się przygotowywaniem projektów decyzji, zezwoleń, pozwoleń wymaganych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska i
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w odniesieniu do terenów zamkniętych oraz prowadzeniem postępowań dotyczących nałożenia obowiązku usuwania odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania z terenów zamkniętych oraz z nieruchomości, będących w posiadaniu gminy.
Wydział do spraw Zagospodarowania Przestrzennego
Do zadań Wydziału należy m.in. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, opracowywanie projektów uzgodnień: studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w odniesieniu do rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych wraz ich otulinami, obszarów
chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.

Wydział Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej
Wydział prowadzi postępowania w zakresie uzgadniania wycinki drzew w międzywalu i na wałach przeciwpowodziowych, prowadzi postępowania w sprawie zezwoleń na odstępstwa od zakazów
obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz kontrolę warunków ich realizacji. Ponadto Wydział zajmuje się opiniowaniem dokumentacji w sprawie
wydania zezwolenia na otwarcie i prowadzenie ogrodu botanicznego i zoologicznego oraz kontrolowaniem funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji
zwierząt. Wydział prowadzi także sprawy związane z oględzinami i szacowaniem szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt chronionych oraz przygotowywanie ugód z poszkodowanymi i
dokumentów do wypłat odszkodowań.

Wydział Organizacyjny oraz Informacji o Środowisku
Do kompetencji Wydziału należy obsługa organizacyjna, administracyjna i kadrowa urzędu, prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem społeczeństwu informacji publicznej oraz informacji o
środowisku, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto wydział gromadzi i publikuje informacje przestrzenne, prowadzi i aktualizuje bazy danych dotyczących zasobów przyrodniczych
województwa pomorskiego i przetwarza je z wykorzystaniem systemów GIS oraz prowadzi rejestry obszarów chronionych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody.

Zespół Budżetu i Finansów
Do kompetencji Zespołu należy obsługa ﬁnansowa urzędu.

Zespół Obsługi Prawnej
Do kompetencji Zespołu należy zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej urzędu.

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Do podstawowych zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych oraz zapewnienie ochrony systemów
teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
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