
FLAN DZIAŁALNOŚCI 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

na rok 2013
dla działów administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan

Odniesienie do dokumentu 
o charakterze 
strategicznym

Lp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

2 3 4 5 6

Opracowanie warunków 
korzystania z wód regionów 

wodnych Kontrola aktów prawa miejscowego ustalających warunki korzystania z wód regionu wodnego 
wydawanych przez dyrektorów rzgw na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt)

65

(stan zaawansowania prac - %)

Nowelizacja ustawy - Prawo wodne w zakresie wynikającym z uzupełnienia transpozycji 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych.

Prowadzenie bieżącej analizy realizacji zadań KPOSK przez aglomeracje

Prowadzenie działań mających na celu 
I Dokończenie prac związanych z IV AKPOSK - 100%, 
2. Uruchomienie testowej wersji SIKPOŚK - 100%Wypełnienie postanowień 

Traktatu Akcesyjnego w zakresie 
oczyszczania ścieków 

komunalnych

Poprawa jakości wod i 
racjonalne gospodarowanie 

wodami
dla zaspokajania potrzeb 

ludności i gospodarki

Prowadzenie oceny jakości wód śródlądowych, rzecznych, jeziornych, przejściowych, 
przybrzeżnych oraz Bałtyku.

1
Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt).
(stan wypełnienia zobowiązań 

obliczany jako stosunek łącznej 
wielkości RLM aglomeracji 

zgodnych z dyrektywą 
91/271/EWG do wielkości RLM 
ogółem zawartych w KPOSK -

Zakończenie projektów w ramach priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, POIŚ 2007-2013, 
w ramach których zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 1,5 tys. km kanalizacji, do 
której docelowo przyłączonych zostanie ponad 150 tys. osób

91
Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych

Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 
91/271/EWG o 36 545 RLM wynikający z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach 
realizacji programów priorytetowych.

%)

Uzyskanie zawartości suchej masy w komunalnych osadach ściekowych poddanych procesowi 
termicznego przekształcenia w produkt spełniający wymagania prawne obowiązujące przy 
wykorzystaniu osadów na cele określone w rozporządzeniu MŚ z dnia 13 lipca 2010 r w 
sprawie komunalnych osadów ściekowych odpadów na poziomie 9 720 Mg/rok wynikający z 
umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Zagospodarowanie osadów 
ściekowych.

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020

Ukończenie opracowań dla 1 cyklu planistycznego 
1 Mapy zagrożenia powodziowego - 1(H) %
2. Mapy ryzyka powodziowego - 100 %
3 Analiza systemu ochrony przeciwpowodziowej będącej elementem pzrk - 100%Opracowanie planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym
Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt)
KM)

Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (zakończona w 2010 r) wykazała występowanie 
zagrożenia powodziowego na 3 obszarach dorzeczy, tzn. na obszarze dorzecza Wisły, Odry i 
Pregoły Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) w I cyklu planistycznym 
przygotowywane będą jedynie dla tych 3 obszarów dorzeczy

(stan zaawansowania prac - %)

Planowane do osiągnięcia na koniec 2013 r zaawansowanie rzeczowe realizacji niZej 
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego 
okresu prowadzenia inwestycji):
1 Budowa zbiornika przeciwopowodziowego Racibórz Dolny - polder - rozpoczęcie robót 
budowlanych
2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - 44%
3. Ochrona od powodzi Lewina Brzeskiego - 77%
4. Budowa stopnia wodnego Malczyce - 85%
5. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa - 62%.

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt),

Realizacja Programu dla Odry 
2(M)6

55
(stan zaawansowania projektów 

inwestycyjnych - %)
Program wieloletni 

"Program dla Odry - 2006"Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020

Realizacja przez PGL Lasy Państwowe zadań dot wykonania prac z zakresu komponentu Lasy 
w ramach "Programu dla Odry-2006".

Ograniczenie wystąpienia 
negatywnych skutków 

powodzi i suszy

Planowane do osiągnięcia na koniec 2013 r zaawansowanie rzeczowe realizacji niżej 
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego 
okresu prowadzenia inwestycji):
Zad. I - zbiornik 97%
Zad. II - drogi 98%
Zad. III - kolej 40%
Zad. IV - ochrona zlewni - UKOŃCZONE (100%- osiągnięto na koniec roku 2012)

2

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt).Budowa zbiornika wodnego 
Świnna Poręba 84"

Program budowy 
Zbiornika Wodnego 

Świnna Poręba w latach 
2006-2013

11 zgodnie z założeniami Program powiemen zostać zakończony w 2013 r ze względu na 
opóźnia w resorcie prowadzone są ustalenia odnośnie nowelizacji ustawy

(stan realizacji zadań - %)

Objęcie 150 000 osób środkami ochrony przeciwpowodziowej wynikające z umów zawartych 
przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów 
hydrotechnicznych - Świnna Poręba.

Planowane do osiągnięcia na koniec 2013 r zaawansowanie rzeczowe realizacji niżej 
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego 
okresu prowadzenia inwestycji) szacunki:
1 Przebudowa ujścia Wisły - 84%
2 Odbudowa ostróg na rzece Wiśle - 72%
3 Przebudowa koryta rzeki Motława - 90%
4 Przebudowa koryta rzeki Wąska - 90%
5 Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń - 45%
6. System Monitoringu Ryzyka Powodziowego 55%

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt),Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław

73 Program "Kompleksowe 
zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław 
- do roku 2030"

Objęcie 65 557 osób ochroną przeciwpowodziową w ramach ukończenia realizacji zadania 
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg 
realizowanego w ramach projektu współfinansowanego w ramach POliŚ 2007-2013

(stan realizacji zadań - %)

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020
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Prowadzenie działań mających na celu dostosowane obowiązujących rozwiązań prawnych w 
dziedzinie wydobywania węglowodorów do zmieniających się warunków związanych z 
intensywnym rozwojem sektora.W szczególności dotyczyć będą wprowadzenia regulacji 
działalności w zakresie wydobywania węglowodorów ze względu na interes publiczny 
związany z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa publicznego oraz 
bezpieczeństwa Państwa, rozwojem zrównoważonym, ochroną środowiska, zdrowiem 
publicznym oraz ochroną złóż węglowodorów

Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie niedyskryminującego dostępu do 
prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawiamem i wydobywaniem 
kopalin:
- w warunkach konkurencji, z zachowaniem pierwszeństwa dla najlepszych systemów 
wydobywania.
- dla wszystkich podmiotów posiadających niezbędne możliwości,
- na podstawie obiektywnych kryteriów, udostępnionych publicznie wszystkim 
zainteresowanym podmiotom.

Zwiększenie rozpoznania i 
zagospodarowania złóż kopalin 
objętych własnością górniczą 

Skarbu Państwa

Przeprowadzenie 203 postępowań koncesyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska.

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju (projekt).

Rozpatrzenie 110 wniosków o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

40 Podpisanie 70 umów o korzystanie z informacji geologicznej.(ilość odwiertów 
rozpoznawczych wykonanych w 

ramach koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie węglowodorów, 

w tym ze złóż z formacji 
łupkowych - szt.)

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt)Prowadzenie 139 postępowań administracyjnych, których Minister Środowiska jest organem 
drugiej instancji dla decyzji wydanych przez organy administracji geologicznej oraz przez 
Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Wykonaname/rekonstruowame otworów na głębokość 10 000 m w celu rozpoznania zasobów 
wód termalnych wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu 
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych .

Wykonanie 220 egzemplarzy opracowań (mapy, dokumentacje, projekty, metodyki, poradniki 
itp ) wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Poznanie 
budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.

Przygotowanie opracowań, ekspertyz, analiz prawnych i środowiskowych w ramach zadania. 
Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i 
wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Przeprowadzenie kampanii informacyno-edukacyjnej i dialogu ze społeczeństwem na temat 
gazu ziemnego z formacji łupkowych w regionach w których.
* trwają lub są planowane poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych,
* odbyły się protesty przeciwko poszukiwaniom gazu ziemnego z formacji łupkowych

Powiększenie Karkonoskiego PN, Drawieńskiego PN, Biebrzańskiego PN i Poleskiego PN

Przygotowanie 4 rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zmiany granic parków narodowych 
(Karkonoski Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy,
Poleski Park Narodowy).____________________________________________________________

Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie ochrony 
terenów zieleni i zadrzewień.

Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie obszarów 
chronionych.

Przygotowanie 3 projektów rozporządzeń MŚ dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, 
roślin i grzybów

Realizacja lub ukończenie 165 kompleksowych projektów na rzecz ochrony przyrody 
9 realzowanych w ramach zadań Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych

Realizowanie działań służących poprawie stanu ochrony środowiska przyrodniczego na 
powierzchni 527 939 ha wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji 
programów Ochrona przyrody i krajobrazu i Ochrona obszarów cennych przyrodniczo.

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na powierzchni 
1550 ha wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach zadań 
współfinansowanych w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ - ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych.

Zapewnienie 
zrównoważonego 

korzystania z zasobów 
środowiska

Zarządzanie bazami danych oraz systemami GIS obszarów chronionych.
3

Zwiększenie powierzchni o 
szczególnych wartościach 

przyrodniczych
Zarządzanie siecią Natura 2000 poprzez:
a) sporządzenie planów zadań ochronnych i planów ochrony,
b) prowadzenie procesu legislacyjnego dot wyznaczenia obszarów specjalenej ochrony ptaków 
i specjalnych obszarów ochron siedlisk,
c) prowadzenie badań naukowych oraz inwentaryzacji przyrodniczych w celu rozpoznania i 
poprawy stanu zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000.

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt),
12 606 537

(zwiększenie powierzchni 
obszarów chronionych w ha)

Realizacja przez GDOŚ projektu finansowanego przez NFOŚiGW w zakresie wdrożenia 
koncepcji korytarzy ekologicznych.

Budowa systemu informatycznego ocen oddziaływania na środowisko, publikacja wytycznych 
w zakresie ooś, prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek biorących udział w 
procedurze ooś, w ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla 
systemu ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków 
NFOŚiGW

Rozwój i promocja strony internetowej dla nauczycieli i dzieci nt. ochrony środowiska i 
ekologii w tym:
* zwiększenie liczby użytkowników korzystających ze strony o 20% w stosunku do roku 2012, 
a tym samym zwiększenie liczby nauczycieli wprowadzających do swoich zajęć temat ekologii 
i ochrony środowiska oraz liczby dzieci i ich opiekunów świadomych wpływu swoich 
codziennych działań na stan środowiska naturalnego,
* produkcja internetowych gier edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych i edukacyjnych 
dla dzieci i nauczycieli, w tym nowych scenariuszy zajęć dydaktycznych oraz pakietów 
materiałów promocyjno-edukacyjnych, zakup oprogramowania ułatwiającego modyfikację i 
wzbogacanie strony.

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość 
społeczeństwa nt. różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów

Realizacja działań edukacyjno- promocyjnych mających na celu popularyzację form ochrony 
przyrody oraz kształtowanie wobec nich właściwych postaw społecznych.

Realizacja zadań wdrożeniowych oraz edukacyjno-promocyjnych wynikających z 
międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody (Konwencji Berneńskiej, Ramsarskiej, 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Porozumienia o ochronie wodniczki).
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Akceleracja przyjanmiej 10 firm w projekcie GreenEvo.

Średni wzrost przychodów z eksportu firm biorących udział w projekcie GreenEvo o 40%

Zwiększenie zatrudnienia w firmach biorących udział w projekcie GreenEvo o 10%

Uzyskanie przez przyjanmniej 5% fum biorących udział w projekcie GreenEvo patentów 
krajowych lub zagranicznych.

Uruchomienie programu Generator Koncepcji Ekologicznych - "GEKON" będącego 
instrumentem finansującym rozwój nowoczesnych technologu. Program będzie kierowany do 
konsorcjów naukowo-przemysłowych i realizowany w latach 2012-2016 Obszary, w których 
opracowywanie oraz wdrożenie innowacyjnych technologu będzie podlegać dofinansowaniu.
1) środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
2) efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
3) ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
4) pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
5) nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadow oraz recyklingu 
odpadów.

Rozwój polskich technologii 
środowiskowych

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt)
20(średni wzrost obrolow firm 

biorących udział w projekcie 
GreenEvo - %)

Koordynacja działań resortu związanych z udziałem Polski we wrdrazamu Planu działań w 
zakresie ekoinnowacji (EcoAP). Zadanie będzie realizowane poprzez:
1) wykorzystanie polityki oraz przepisów w dziedzmnie środowiska w celu promowania 

ekoinnowacji,
2) wspieranie projektów demonstracyjnych oraz współpracę w zakresie wprowadzania na 

rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych zielonych technologu operacyjnych,
3) opracowanie nowych standardów w celu pobudzania ekoinnowacji,
4) propagowanie współpracy międzynarodowej, w tym promowanie ekoinnowacji poprzez 
europejskie partnerstwa ekoinnowacyjne;
5) udział w spotkaniach na forum krajowym, unijnym oraz międzynarodowym (między innymi 
HLWG lub międzynarodowe fora poświęcone poszczególnym tematom, np ETV)

Zwiększenie poziomu lesistości 
kraju Strategia Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko 
(projekt).

Zakup i przekaznie do zalesienia 300 ha gruntów.

300
(zalesienie terenów będących w 
zarządzie Lasów Państwowych -

Zachowanie lub wzmocnionienie ekologicznych funkcji lasów na powierzchni 250 377 ha 
wynikające z umów zawartych przez NFOSiGW w ramach realizacji programu Ochrona i 
zrównoważony rozwój lasów.

Krajowy Program 
Zwiększania Lesistości

ha)

Odzysk odpadów 
opakowaniowych

Opracowanie aktów wykonawczych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

58,5(poziom odzysku odpadów 
opakowaniowych dla wszystkich 

opakowań - %)

Prowadzenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem MŚ w zakresie podwyższenia 
niektórych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, co ma na celu promowanie 
innych niz składowanie procesów zagospodarowania odpadow

Ocena realizacji zadań własnych gmin wynikających ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 
września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie wyników kontroli 
WIOŚ

Ograniczenie masy składowanych odpadow o 791 500 Mg/rok w 2013 r wynikające z umów 
zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programów priorytetowych.

Ograniczenie o 20 000 Mg/rok masy składowanych odpadów komunalnych wynikające z 
umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Rekultywacja 20 ha składowisk wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach 
realizacji programu Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt),

(poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych 

w 1995 r. - %)

Ukończenie 6 projektów w ramach POliS 2007-2013, priorytet 11. Gospodarka odpadami i 
ochrona powierzeni ziemi, w ramach których zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych 
6 zakładów zagospodarowania odpadów

50

Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2014

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020

Przeprowadzenie ogólnopolskiej internetowej kampanii informacyjnej na temat właściwego 
gospodarowania odpadami Planowane jest również przygotowanie materiałów informacyjnych 
dla gmin wspirających ich działania informacyjne dot. wdrażania ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Przeprowadzenie kampanii w mediach i Internecie promującej ekologiczne postawy 
konsumenckie podczas zakupów (działania majace na celu podniesienie świadomości w 
zakresie zrównoważonej konsumpcji, zapobiegania powstawania odpadów, me marnowania 
żywności, świadomości ekoznakow i promocji ekologicznego stylu Życia).

Ogramcznie wpływu 
zanieczyszczeń na 

środowisko
4

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w telewizji i Internecie dot. racjonalnego 
wykorzystywania zasobów w gospodarstwach domowych Kamapama mająca na celu 
budowanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz propagowanie działań na rzecz 
zmiany zachowań obywateli

Odzysk zużytych baterii 
akumulatorów

Prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bateriach i 
akumulatorach oraz przygotowanie informacji dla KE o wejściu w życie przepisów zmienionej 
ustawy usuwającej naruszenia prawa wspólnotowego w tym zakresie

30
(poziom zbierania zużytych 

baterii i akumulatorów 
przenośnych - %)

Prowadzenie prac nad transpozycją prawa UE wynikającą z dyrektywy 2010/75/UE (1ED) 
zawierające w szczególności
* nowelizację ustawy Poś
* przygotowanie rozporządzenia MS w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub wspólspalama odpadow,
* przygotowanie rozporządzenia MŚ ws. wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Wykonanie 11 ocen stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach Obliczenie wskaźników 
średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niz 100 tys. i aglomeracji oraz 
krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył drobny PM2,5 dla roku 2012 Opracowanie 
raportów do Komisji Europejskiej.

S02 -835 (XX)
Redukcja emisji S02, NOx, 

toksycznych środkow 
przemysłowych - TSP

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt).
NOx - 795 (XX)

Przekazanie 7 raportów i sprawozdań zawierających analizę wyników kontroli przestrzegania 
przepisów dot: substancji kontrolowanych Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 
Zanieczyszczeń, rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

(Mg/rok)
TSP-382 1(X)

Ukończenie 23 projektów mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza w 
przedsiębiorstwach w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące 
przesięhiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020
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Realizacja zadań wynikających z wdrażania pakietu eneregtyczno-klimatycznego m in. 
prowadzenie działań związanych z odchodzeniem od zasady bezpłatnego przydziału 
uprawnień na rzecz ich aukcyjnej sprzedaży oraz wspieraniem produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych.

Ograniczenie lub uniknięcie emisji C02 o 72 086 Mg/rok wynikające z umów zawartych przez 
NFOŚiGW w ramach realizacji programów priorytetowych (w tym Program dla przedsięwziąć 
»’ zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracj, System 
zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Efektywne wykorzystanie energii, 
Inteligentne sieci energetyczne i inne).

Poddanie termomodemizacji 910 budynków użyteczności publicznej wynikające z umów 
zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programów priorytetowych (w tym System 
zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)._______________________________
Prowadzenie naboru wniosków w ramach MFEOG 2009 - 2014 w Programie Operacyjnym 
PL04 "Oszczędzienie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" (do końca I kwartału 
2013 r), który będzie obejmował:
* promowanie oszczędności energii poprzez realizację projektów kompleksowej 
termomodemizacji wraz z wymianą przestarzałych źródeł ciepła 
*promowame energii odnawialnej poprzez realizację projektów z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (OZE).

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020

Współfinansowanie opracowania 5 programów ochrony powietrza i planów działania 
wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programów 
priorytetowych.Redukcja emisji C02 Strategia Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko 
(projekt)

nie więcej niż 
307 461 Produkcja 74 952 MWh/rok energii przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i 

wysokosprawnej kogeneracj i wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach 
realizacji Programu dla przedsięwziąć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 
wysokosprawnej kogeneracji.

(Gg/rok)

Dofinansowanie 56 audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach 
wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Efektywne 
wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach.

Zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach o 104 000 MWh/rok wynikające z umów 
zawartych przez NFOŚiGW w ramach realizacji programów Dofinansowania inwestycji 
prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw.

Zaoszczędzenie 500 MWh/rok energii wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w 
ramach realizacji Programu dopłat do budowy domów energooszczędnych.

Wprowadzenie 236 650 MWh/rok energii z OZE wiatrowej do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE) wynikające z umów zawartych przez NFOŚiGW w ramach 
realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS).

Prowadzenie racjonalnej i 
skutecznej polityki 

klimatycznej oraz adaptacja 
do zmian klimatu

Rozpoczęcie projektu Zielone miasta (planowana realizacja w latach 2013-1014) 
obejmującego
* szkolenia dla władz samorządowych w 4 regionach Polski w 220 miastach Polski
* 4 wizyty studyjne do miast europejskich dla laureatów konkursu KE European Green Capital 
dla przedstawicieli samorządu, którzy brali udział w ww szkoleniach i przedstawili najlepsze 
rozwiązania dot. zrównoważonych inwestycji w mieście

5

Przygotowanie dokumentu horyzontalnego pn. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030 
(SPA2020).

Naprawa, odtworzenie lub modernizacja 8 obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
uszkodzonych w wyniku wystąpienia zjawisk ekstremalnych wynikające z umów zawartych 
przez NFOŚiGW w ramach realizacji programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z 
likwidacją ich skutków.

Utowrzenie 2 stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń środowiska oraz zakup 18 
wozów pożarniczych w ramach POliŚ 2007-2013, priorytet III Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

Prowadzenie naboru wniosków w ramach MFEOG 2009 - 2014 w Programie Operacyjnym 
PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych", który koncentrować 
się będzie na.
* wsparciu dla służb odpowiedzialnych za monitoring środowiska i inspekcję oraz za geodezję 
i kartografię poprzez realizację projektów ukierunkowanych na poprawę wizualizacji
* ułatwienie dostępu do danych oraz informacji zbieranych, przetwarzanych i 
rozpowszechnianych przez instytucje administracji publicznej.

Adaptacja do zmian klimatu
Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju (projekt),(stan zaawansowania prac nad 

Strategicznym planem adaptacji 
dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu -
100

Strategia Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 

(projekt)%)

Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja 
finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków UE w perspektywie 2014-2020»

Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej 
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii i promujących ideę domów przyjaznych 
środowisku.

Ocena merytoryczna wniosków o finansowanie działań zmierzających do usuwania i 
zapobiegania osuwiskom, finansowanych ze środków NFOŚiGW

Wydanie publikacji/wytycznych w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i 
nietoperze. W ramach realizacji zadania Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu 
ocen oddziaływania na środowisko w latach 2013-2014, finansowanego ze środków 
NFOŚiGW

Organizacja Konferencji klimatycznej ONZ zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 
16.10.2012 r.Realizacja polityki klimatycznej

(organizacja i przewodnictwo w 
sesji Konferencji Stron w ramach 

UNFCCC - szt.)

2 nd
Udział w negocjacjach klimatycznych prowadzonych na forum UE i międzynarodowym w 
ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz 
Protokołu z Kioto
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CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2013
(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Mierniki określające stopień realizacji celu

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan

Lp. Cel Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa

31 2 4 5

Wprowadzenie w GDOŚ planu naprawczego dla 
zaległości w sprawach z zakresu orzecznictwa 
administracyjnego wraz z harmonogramem działań.

Likwidacja zaległości w 
orzecznictwie 

administracyjnymPoprawa terminowości w 
zakresie prowadzenia 

postępowań 
administracyjnych

1 0
(liczba zidentyfikowanych 
zaległości w orzecznictwie 

administracyjnym - szt) Monitorowanie realizacji harmonogramu naprawczego 
w GDOŚ przez komórkę nadzorującą.

MINISTER ŚRODOWISKA 

iortfec\U4 -T r c-N-b Marcin
(podpis ministra)(data)
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