wersja
z dnia 31.10.2013 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI
MINISTRA ŚRODOWISKA
na rok 2014
dla działu/działów administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014
(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

Lp.

1
1

Nazwa

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego
dotyczy plan

3

4

Cel

2
Poprawa jakości wód i
racjonalne
gospodarowanie
wodami
dla zaspokajania
potrzeb ludności i
gospodarki

Opracowanie Master
Planów dla obszarów
Wisły i Odry

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym

5

6

1. przeanalizowanie ok 5,5 tys inwestycji (z obszaru dorzecza Wisły i Odry) pod kątem ich
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymaganiami Ramowej
Dyrektywy Wodnej,
100

2. poddanie projektów strategicznej ocenie odziaływania na środowisko,
3. analiza uwag zgłoszonych do dokumentów i wprowadzenie stosownych zmian/uzupełnień,

(stan zaawansowania prac %)

4. przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów,
5. Przekazanie dokumentów do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Wzmocnienie potencjału
administracyjnego służb
odpowiedzialnych za
gospodarkę wodną

100

Plany gospodarowania
wodami w dorzeczach

Opracowanie planu koordynacji procesu wzmocnienia potencjału administracyjnego służb
odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w celu zapewnienia zgodności realizacji inwestycji z
Ramową Dyrektywą Wodną.

(stan zaawansowania prac %)
Prace związane z przygotowaniem reformy:
1. przyjęcie przez RM założeń projektu ustawy prawo wodne,
2. opracowanie projektu ustawy prawo wodne przez RCL we współpracy z MŚ,
Wprowadzenie reformy
gospodarki wodnej

3. konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy,
100

(stan zaawansowania prac
legislacyjnych - %)

4. skierowanie projektu ustawy na KSE, KWRiST,

Krajowy Program
Reform

5. skierowanie projektu ustawy na SKRM,
6. skierowanie projektu ustawy na RM,
7. uchwalenie ustawy prawo wodne przez parlament.

1. Opracowanie projektów aktualizacji planów (dla aPGW Wisły i Odry, uwzględnienie
wyników MasterPlanów. Analiza zgodności inwestycji z RDW z pozostałych obszarów
dorzeczy zostanie dokonana w ramach zamówienia aPGW),
Opracowanie aktualizacji
planów gospodarowania
wodami na obszarach
dorzeczy (aPGW)

2. Przeprowadzenie półrocznych konsultacji społecznych (wymóg Ramowej Dyrektywy
Wodnej),
80

(stosunek udziału prac
zrealizowanych do udziału
prac w całym cyklu
planistycznym - %)

3. Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko poszczególnych projektów aPGW,

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

4. Analiza uwag zgłoszonych do dokumentów i wprowadzenie stosownych zmian/uzupełnień,
5. Przekazanie dokumentów do zatwierdzenia przez Radę Ministrów,
planowa wartość do osiągnięcia w roku 2015: 100%

Opracowanie aktualizacji
programu wodnośrodowiskowego kraju
(aPWŚK)

1.Opracowanie projektu programu wodno-środowiskowego kraju, w tym w szczególności:
przygotowanie założeń merytorycznych/metodycznych oraz opracowanie procedury
sporządzania programów działań dla części wód,
76

(stosunek udziału prac
zrealizowanych do udziału
prac w całym cyklu
planistycznym - %)

2. Rozpoczęcie prac w zakresie strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu
aPWŚK.
planowa wartość do osiągnięcia w roku 2015: 100%
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Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

wersja
z dnia 31.10.2013 r.
1

2
Poprawa jakości wód i
racjonalne
gospodarowanie
wodami
dla zaspokajania
potrzeb ludności i
gospodarki

3

4

5

Opracowanie warunków
korzystania z wód
regionów wodnych

90

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

(stan zaawansowania
prac - %)

planowana liczba przeprowadzonych kontroli aktów w roku 2014: 31 szt.

6

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

Uwzględnienie zweryfikowanych przez marszałków województw planów aglomeracji
(uchwał).
liczba planów do uwzględnienia w roku 2014: 1 624

Wykonanie strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu IV AKPOŚK.

Prowadzenie bieżącej analizy realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK przez
aglomeracje.
liczba zadań inwestycyjnych objętych analizą w 2014 r. : 1 647
Wypełnienie postanowień
Traktatu Akcesyjnego w
zakresie oczyszczania
ścieków komunalnych
400 000
(liczba osób, które
uzyskały możliwość
podłączenia do sieci
kanalizacyjnej w danym
roku)

Zakończenie 75 projektów w ramach priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa, POIiŚ 20072013, w ramach których zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 4 tys. km kanalizacji,
do której docelowo przyłączonych zostanie około 400 tys. osób.

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),
Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

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

Opracowanie Masterplanu dla gospodarki wodno-ściekowej (przekazanego do KE w IV
kwartale 2013 r.) w wyniku weryfikacji granic aglomeracji (wymóg postawiony przez KE w
ramach spotkań dotyczących finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych w latach
2014-2020).

Prowadzenie bieżącej analizy realizacji zadań KPOŚK przez aglomeracje.
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wersja
z dnia 31.10.2013 r.

1
2

2
Zwiększenie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
mieszkańców i
ograniczenie
negatywnych skutków
suszy

3

4

5

6

Tworzenie Centrum Operacyjnego - stworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego w
celu usprawnienia przekazywania danych dotyczących sytuacji hydrologicznej oraz sytuacji na
zbiornikach retencyjnych pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.
Utworzenie Centrum
Operacyjnego

W roku 2014 planowane jest:
25
1. oszacowanie kosztów stworzenia centrów cząstkowych i centrum głównego (czynność w
toku),
2. pozyskanie środków na realizację zadania,
3. wyodrębnienie właściwych komórek w poszczególnych jednostkach i ich funkcjonowanie
na podstawowym poziomie.

(stopień realizacji projektu

%)

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

Opracowanie planów
zarządzania ryzykiem
powodziowym
(stopień zaawansowania tj.
liczba zadań
zrealizowanych do danego
roku w stosunku do liczby
zadań planowanych w
całym cyklu planistycznym
- %)

90

Opracowanie w roku 2014 projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla
obszarów dorzeczy i regionów wodnych:
- dla 3 dorzeczy: Wisły, Odry, Pregoły,
- dla 9 regionów wodnych: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Warty, Środkowej Odry,
Górnej Odry, Łyny i Węgorapy, Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły.

Planowane do osiągnięcia na koniec 2014 r. zaawansowanie rzeczowe realizacji niżej
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego
okresu prowadzenia inwestycji):
Realizacja Programu dla
Odry 2006

1. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny - polder - 31%
73

(stan zaawansowania
projektów inwestycyjnych
%)

2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - 77%
3. Ochrona od powodzi Lewina Brzeskiego - 100%
4. Budowa stopnia wodnego Malczyce - 89%
5. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa - 68%.
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Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),
Program wieloletni
"Program dla Odry 2006"

wersja
zdn ia 31.10.2013 r.

1

2
Zwiększenie
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
mieszkańców i
ograniczenie
negatywnych skutków
suszy

3

4

5

6

Planowane do osiągnięcia na koniec 2014 r. zaawansowanie rzeczowe realizacji niżej
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego
okresu prowadzenia inwestycji):
Zad.
Zad.
Zad.
Zad.

Budowa zbiornika
wodnego Świnna Poręba

I - zbiornik - 98,8 %
II - drogi - 98,2 %
III - kolej - 100 %
IV - ochrona zlewni - UKOŃCZONE (100%- osiągnięto na koniec roku 2012).

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),

99*
* zg odnie z

(stan realizacji zadań - %)

Program budowy
Zbiornika Wodnego
Świnna Poręba w latach
2006-2013

założeniam i,
Program
p o w in ien zo stać
z ak o ń czo n y w
2 0 1 3 r. Z e
w z g lęd u na
o p ó źn ien ia, w
reso rcie pod jęto
stosow ne
d zia łan ia

Objęcie 1 529 000 osób środkami ochrony przeciwpowodziowej wynikające z umów
zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach wdrażanych programów priorytetowych.
W tym w ramach umowy dot. dofinansowania budowy Świnnej Poręby wskaźnik ilości
chronionej liczby osób wynosi 150 000.

leg islacy jn e, k tó re
z o sta n ą
zak o ń c zo n e w
2 0 1 3 r.

Planowane do osiągnięcia na koniec 2014 r. zaawansowanie rzeczowe realizacji niżej
wymienionych zadań (liczone jako % realizacji zadań, naliczane progresywnie w ciągu całego
okresu prowadzenia inwestycji) szacunki:
1. Przebudowa ujścia Wisły - 92 %
2. Odbudowa ostróg na rzece Wiśle - 100 %
3. Przebudowa koryta rzeki Motława - 100 %
4. Przebudowa koryta rzeki Wąska - 100 %
Kompleksowe
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław

5. Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoń - 100 %

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),

98
6. System Monitoringu Ryzyka Powodziowego - 94 %

(stan realizacji zadań - %)

Objęcie 104 167 osób ochroną przeciwpowodziową w ramach ukończenia realizacji zadań
"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Miasto Gdańsk" i
"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Powiat Gdański"
wdrażanych w ramach projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ 2007-2013.
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Program
"Kompleksowe
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
Żuław - do roku 2030"

wersja
z dnia 31.10.2013 r.
J_

3

2
Zapewnienie
zrównoważonego
korzystania z zasobów
środowiska

3

4

5

6

Zmiana ustawy prawo geologiczne i górnicze gwarantującej w szczególności zapewnienie
niedyskryminującego dostępu do prowadzenia działalności związanej z wydobywaniem
węglowodorów:
1. w warunkach konkurencji, z zachowaniem pierwszeństwa dla najlepszych systemów
wydobywania,
2. dla wszystkich podmiotów posiadających niezbędne możliwości,
3. na podstawie obiektywnych kryteriów, udostępnionych publicznie wszystkim
zainteresowanym podmiotom.

Zwiększenie rozpoznania i
zagospodarowania złóż
kopalin objętych
własnością górniczą
Skarbu Państwa

Przeprowadzenie 195 postępowań koncesyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska.

Rozpatrzenie 105 wniosków o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.
(liczba odwiertów
rozpoznawczych
wykonanych w ramach
koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie
węglowodorów, w tym ze
złóż z formacji łupkowych
szt.)

Podpisanie 90 umów o korzystanie z informacji geologicznej.

Wykonanie 17 tytułów 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.

Prowadzenie 110 postępowań administracyjnych, których Minister Środowiska jest organem
drugiej instancji dla decyzji wydanych przez organy administracji geologicznej oraz przez
Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Wykonanie opracowań, ekspertyz, analiz prawnych i środowiskowych w ramach zadania:
"Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i
wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów"
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Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

wersia
z dnia 31.10.2013 r.
1

2

3

4

Zapewnienie
zrównoważonego
korzystania z zasobów
środowiska

5

6

Powiększenie Biebrzańskiego PN, w tym przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie zmiany granic Biebrzańskiego PN

1. Przygotowanie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody,
2. Przeprowadzenie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych,
3. Przyjęcie projektu założeń przez Radę Ministrów.

Realizacja kluczowych projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej:
1. Mapowanie i wycena ekosystemów i świadczonych przez nie usług w skali krajowej,
2. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie sieci lądowych korytarzy
ekologicznych na terenie Polski.
3. Inwentaryzacja stanowisk bobra europejskiego (Castor fiber) na obszarze Polski.

Zwiększenie powierzchni o
szczególnych wartościach
przyrodniczych

Opracowanie planów ochrony dla obszarów szczególnie cennych przyrodniczo (parków
narodowych).
329650

(powierzchna objęta
ochroną w postaci parków
narodowych
w ha)

liczba parków narodowych dla których opracowano projekty planów ochrony - 7.

Realizacja zadań wdrożeniowych oraz edukacyjno-promocyjnych wynikających z
międzynarodowych umów w zakresie ochrony przyrody.
Opracowanie Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z planem działań na lata 2014 - 2020.

Opracowanie planów ochrony/planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Liczba
obszarów Natura 2000 posiadająca sporządzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony w
stosunku do łącznej liczby obszarów Natura 2000 - w szt.: 2013 - 220/983, 2014 - 370/983).

Zrealizowanie działań służących poprawie stanu ochrony środowiska przyrodniczego na
powierzchni 563 702 ha wynikające z umów zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach
wdrażanych programów priorytetowych.

Ukończenie 50 projektów w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet V. Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych.
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Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),

wersja
z dnia 31.10.2013 r.

1

2

3

4

Zapewnienie
zrównoważonego
korzystania z zasobów
środowiska

5

6

Wsparcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w nauczaniu szkolnym, w tym stworzenie
nowego portalu dla nauczycieli oraz materiałów dydaktycznych wspomagających prowadzenie
zajęć lekcyjnych.
planowany zasięg: 12 000 osób

Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów - ogólnopolska kampania
informacyjna podnosząca świadomość społeczeństwa nt. różnorodności biologicznej - emisja
kampanii w telewizji, kampania w internecie i program motywacyjny dla nauczycieli
Zasięg zrealizowanych
przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych i
informacyjnych

planowany zasięg: 1 040 000 osób
5 882 000
Stworzenie nowoczesnego portalu ekodzieciaki.pl integrującego istniejące dotychczas w MŚ
strony dla dzieci

(liczba osób objętych
działaniem)

planowany zasięg: 30 000 osób

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna dot. oszczędzania zasobów -kampania w
telewizji, kinie i internecie
planowany zasięg: 4 800 000 osób

Opracowanie wytycznych resortowych dotyczących wdrażania Dyrektywy INSPIRE w wyniku
prac Zespołu ds. infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.
Akceleracja przynajmniej 10 firm w projekcie GreenEvo.
Średni wzrost przychodów z eksportu firm biorących udział w projekcie GreenEvo w roku
2014 o 30%.______________________________________________________________________
Zwiększenie zatrudnienia w firmach biorących udział w projekcie GreenEvo o 10%. w roku
2014.
Uzyskanie w roku 2014 przez przynajmniej 5% firm biorących udział w projekcie GreenEvo
patentów krajowych lub zagranicznych.
Zaangażowanie w program weryfikacji technologii środowiskowych ETV, przynajmniej 1
firmy GreenEvo.
Zweryfikowanie przynajmniej jednej technologii środowiskowej w ramach ETV.

Rozwój polskich
technologii
środowiskowych

Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zielonych inwestycji dla przynajmniej 20 gmin w
ramach projektu GreenEvo.
15

(średni wzrost obrotów r/r
firm biorących udział w
projekcie GreenEvo - % )

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

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt)

2. wspieranie projektów demonstracyjnych oraz współpracę w zakresie wprowadzania na
rynek obiecujących, inteligentnych i ambitnych zielonych technologii 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 ETY).

Zwiększenie poziomu
lesistości kraju
600
(zalesienie terenów
będących w zarządzie
Lasów Państwowych - ha)

Zakup i przekazanie do zalesienia 600 ha gruntów.

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),
Krajowy Program
Zwiększania Lesistości
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wers-a
z dnia 31.10.2013 r.

1
4

2
Ograniczenie wpływu
zanieczyszczeń na
środowisko

3

4

Odzysk odpadów
opakowaniowych
(poziom odzysku odpadów
opakowaniowych dla
wszystkich opakowań - %)

60

6

5
Opracowanie aktów wykonawczych w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
zadania związane z procesem legislacyjnym np. opracowanie projektów, przeprowadzenie
konsultacji społecznych, uzgosdnień międzyresortowych, zatwierdzenie.
liczba planowanych aktów wykonawczych w roku 2014: 8

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zakończenie prac legislacyjnych w 2014 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Zakończenie
prac legislacyjnych w 2014r.

Ukończenie 9 projektów w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet II. Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, w ramach których zostanie zmodernizowanych lub
wybudowanych 9 zakładów zagospodarowania odpadów.

Ograniczenie masy
odpadów komunalnych

(poziom recyklingu i
przygotowania do
ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkła - %)

Ograniczenie masy składowanych odpadów o 572 850 Mg/rok w 2014 r. wynikające z umów
zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach wdrażanych programów priorytetowych.
14

oraz
(liczba gmin w kraju
posiadająca wdrożony
system selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych w stosunku
do liczby gmin w kraju %)

80

Rekultywacja 34 ha terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk wynikające z
umów zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach wdrażanych programów priorytetowych.

Strategia
Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko (projekt),
Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami
2014

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

Opracowanie przewodnika dotyczącego przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych w
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlano-remontowymi.

Opracowanie Strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi (wymóg
postawiony przez KE w ramach spotkań dotyczących finansowania ochrony środowiska z
funduszy unijnych w latach 2014-2020.)
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.

Strona 8 z 11

1

wersja
z dnia 31.10.2013 r.

1

2
Ograniczenie wpływu
zanieczyszczeń na
środowisko

3

4

5

6

Szkolenia dla gmin, których zadaniem jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w
zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
planowany zasięg: 2 400 osób
Zasięg zrealizowanych
przedsięwzięć edukacyjno promocyjnych
i informacyjnych

6 852 400
Ogólnopolska kampania edukacyjna promująca właściwe postępowanie z odpadami kampania w telewizji i Internecie.

(liczba osób objętych
działaniem)

planowany zasięg: 6 850 000 osób

Odzysk zużytych baterii i
akumulatorów
(poziom zbierania
zużytych baterii i
akumulatorów przenośnych
- %)

35

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.

Przekazanie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz
zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

Ukończenie 8 projektów mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza w
przedsiębiorstwach w ramach POIiŚ 2007-2013, priorytet IV. Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Wykonanie 16 wojewódzkich ocen stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach, w tym
obliczenie dla roku 2013 wskaźnika średniego narażenia dla pyłu drobnego PM2,5 w 12
aglomeracjach powyżej 250 tysięcy mieszkańców oraz 18 miastach powyżej 100 tysięcy
mieszkańców.

Ograniczenie liczby stref z
przekroczeniami
(liczba stref z
przekroczeniami
dopuszczalnych i
docelowych poziomów
substancji w powietrzu w
stosunku do ogólnej liczby
stref w kraju - %)

89

1. nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 460) w zakresie jakości powietrza, pozwoleń zintegrowanych i substancji zapachowo
czynnych,

Strategia
Bezpieczeństwo
2. publikacja obwieszczenia MS (na podstawie art. 86b ustawy Poś) w sprawie wykazu miast o
energetyczne i
liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika
środowisko (projekt),
średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji
przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla
miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości
pułapu stężenia ekspozycji.
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.

Wprowadzenie systemu
ewidencyjno - opłatowego
35
(stopień realizacji projektu
%)

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w latach 2013-2016 r. systemu informatycznego,
służącego do prowadzenia ewidencji oraz do weryfikacji obowiązków sprawozdawczych i
opłatowych podmiotów korzystających ze środowiska (SEO).
W 2014 r. planowane jest opracowanie projektów aktów prawnych, przeprowadzenie
procedury legislacyjnej, opracowanie studium wykonalności projektu i specyfikacji
technicznej systemu.
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Prowadzenie
racjonalnej i
skutecznej polityki
klimatycznej oraz
adaptacja do zmian
klimatu
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Ograniczenie lub uniknięcie emisji 0 0 2 o 51 332 Mg/rok wynikające z umów zrealizowanych
przez NFOŚiGW w ramach wdrażanych programów priorytetowych.

Monitorowanie wdrażania projektów wyłonionych w ramach Programu Operacyjnego PL04
"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014, które będą obejmowały:
- promowanie oszczędności energii poprzez realizację projektów kompleksowej
termomodemizacji wraz z wymianą przestarzałych źródeł ciepła
- promowanie energii odnawialnej poprzez realizację projektów z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (OZE).

Produkcja 46 080 MWh/rok energii przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i
wysokosprawnej kogeneracji wynikające z umów zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach
wdrażanych programów priorytetowych.

Redukcja emisji C 0 2

Oszczędność 89 339 MWh/rok energii wynikająca z umów z NFOŚiGW w ramach
nie więcej niż wdrażanych programów priorytetowych.
307 461

(Gg/rok)

Zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach o 36 739 MWh/rok wynikające z umów
zrealizowanych przez NFOŚiGW w ramach wdrażanych programów priorytetowych.
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Prowadzenie
racjonalnej i
skutecznej polityki
klimatycznej oraz
adaptacja do zmian
klimatu
Prowadzenie działań legislacyjnych mających na celu opracowanie i wdrożenie aktów
wykonawczych do ustawy CCS.

Wydanie publikacji dotyczących 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.

Zielone miasta - projekt dla miast - konkurs dla władz samorządowych dotyczący najlepszych
rozwiązań wprowadzanych przez władze polskich miast m.in. w takich obszarach jak transport
lokalny, infrastruktura drogowa, rozwiązania służące poprawie jakości powietrza w mieście,
efektywność energetyczna.
planowany zasięg: 2 000 000 osób

Rozbudowa i promocja portalu KLIM ADA służącego wymianie informacji w zakresie
adaptacji do zmian klimatu.
Prowadzenie prac nad przygotowaniem NPF 2014-2020 tak by była możliwa kontynuacja
finansowania tego typu inwestycji ze środków UE w perspektywie 2014-2020.
Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych (konferencje, szkolenia, warsztaty) w
zakresie adaptacji do zmian klimatu.
Adaptacja do zmian
klimatu
(liczba odwiedzin na portalu
klimada.mos.gov.pl)

15 000

Monitorowanie wdrażania projektów wyłonionych w ramach Programu Operacyjnego PL03
"Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii włączając ideę domów przyjaznych środowisku - kampania w
prasie i intemecie.
planowany zasięg: 100 000
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CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2014
(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu*

Lp.

1

Cel

2

Najważniejsze zadania służące realizacji celu**

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

3

4

5

0

1. Kontynuacja realizacji przez GDOŚ planu naprawczego dla zaległości
w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego wraz z
harmonogramem działań,

Likwidacja zaległości w
orzecznictwie
administracyj nym

1

2

Poprawa terminowości w
zakresie prowadzenia
postępowań
(liczba zidentyfikowanych
administracyjnych
zaległości w orzecznictwie
administracyjnym - szt.)

Poprawa terminowości
realizacji prac
legislacyjnych

Realizacja planu pracy
Rady Ministrów
(z wyłączeniem projektów
ustaw opracowywanych
przez RCL na podstawie
założeń opóźnionych w
wyniku niedotrzymania
przez RCL uzgodnionego
terminu opracowania
projektu ustawy)
(stopień wykonania planu
%)

2. Monitorowanie realizacji harmonogramu naprawczego w GDOŚ przez
komórkę nadzorującą.

1. Obowiązkowe opracowywanie szczegółowego harmonogramu prac
legislacyjnych dla każdego projektu, co przyczyni się do lepszego
monitorowania ewentualnych ryzyk występujących w procesie
legislacyjnym,

100

2. Uzgadnianie z RCL harmonogramów prac nad projektami ustaw w
szczególności w zakresie terminu opracowania przez RCL projektu
ustawy na podstawie projektów założeń,
3. Ciągły monitoring realizacji harmonogramu prac legislacyjnych i
podejmowanie interwencji przez BM (np. wystąpienia do departamentów
o wyjaśnienia przyczyn opóźnień, raportowanie członkom Kierownictwa
opóźnień i ich przyczyn).

* Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym
** W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie
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