
pnim o celu Padane •inny być  ,jęte w spol 'b konkretny lub szezegóto 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 
PLANU DZIAŁALNOŚCI MINISTRA ŚRODOWISKA 

za rok 2015 
dla dziatów administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko 

CZĘŚĆ  A: Realizacja najwazniejszych celów w roku 2015 
(w tej części sprawozdania należy wymienić  Bele wskazane w cz ęści A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień  realizacji celu* 

Najważniejsze planowane zadania shr żące realizacji celu ** Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana wartość  do 
osiągnięcia na koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta warto§ć  na koniec 
roku którego dotyczy 

sprawozdanie 
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powierzchnia gmntnów 
zalesionych w ha w danym roku 

930 ha 929 ha 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
I. Doskonalenie ram prawnych dla funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi. 
2. Tworzenie ram prawnych umo ż liwiaj ących finansowanie zadań  z zakresu 
ochrony środowiska. 
3. Przygotowanie i wdro żenie projektów rozporządze ń  dla obszarów Natura 2000. 
4. Sporządzenie planów zadań  ochronnych i planów ochrony. 
5. Stworzenie koncepcji wsparcia planowania przestrzennego 
w zakresie identyfikacji i ochrony cennych ekosystemów. 
W obszarze finansowania: 
6. Zarządzanie alokacj ą  i kontraktacj ą  ś rodków oraz nadzór nad terminow ą  
realizacj ą  projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych 
będących w dyspozycji Ministra ś rodowiska. 
W obszarze nadzoru: 
7. Nadzór Ministra Ś rodowiska nad dzia łalno ścią  PIG-PIB, NFOŚ iGW, GLOS, 
GDOS PGL LP, BNL, KZGW, WUG, PAA. 
Inne: 
8. prowadzenie postępowań  administracyjnych, wktórych Minister Ś rodowiska 
jest organem 	 iermuze insiane i oraz or panem dra reJ wstane i J 	b" panem P 	J 	J 	b' 	g 	J. 
9. Zawieranie umów na ustanowienie u żytkowania gbmjezego. 
10. Monitorownie i kontrola koncesji na wydobycie, poszukiwanie 
i rozpoznanie z łóż . 
11. Zalesienia gruntów b ędących w zarządzie Lasów Państwowych. 
12 Prowadzenie działań  edukacyjnych, informacyjnych 
i promocyjnych w zakresie zrównowa żonego korzystania 
z zasobów. 

- 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
1. Wprowadzono ustawowy obowi ązkek sporz ądzania przez zarządy wojewodztw pianOw inwestycyjnych w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi, które bed ą  stanowi ć  zalacznik do wojewodzkich planów gospodarki odpadami (zmiana 
ustawy o odpadach oraz innych ustaw- ostawa z dnia 15 s tycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw - Dz. U. poz. 122) -Ponadto w dniu 22 lipca 2015 r. zosta ł  opublikowany akt wykonawczy do niniejszej 
ustawy - Rozporz ądzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporz ądzania 
wojewódzkiego planu eospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz.U. poz. 1016) 
2. Zrealizowano prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oaz 
projektem ustawy o zu żytym sprz ęcie elektrycznymi elektronicznym. 
- w dniu 27 maja 2015 r. zosta ła uchwalona ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933); 
- w dniu 11 wrze śnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (13z. U. poz. 
1688). 
3. Opracowano projekty aktów wykonawczych do ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o odpadach 
opakowaniowych, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach, ustawy -  Prawo ochrony 
środowiska (w zakresie dotycz ącym zanieczyszcze ń  powierzchni ziemi) 

poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego 

użycia frakcji od a daw 
komunalnych - papieru, metalu, 
tworzyw sztucznych, szk łu - (%) 

16% 25% 
(dane ze sprawozdań  

marszalk6w z realizacji zadań  
z zakresu gospodarki 

odpadmai za rok 2014) 

4. Prowadzono prace nad aktualizacj ą  Krajowego planu gospodarki odpadami. 
22 czerwca 2015 r. podpisano umow ę  z Wykonawc ą  Założe ń  do aKpgo 2014 wy łonionym w przetargu nieograniczonym. 
Projekt aKpgo wraz z prognoz ą  oddziaływania na ś rodowisko został  przekazany w dniu 24 sierpnia 2015 r. do uzgodnie ń  
wewnątrzresortowych. W dniu 30 wrze śnia 2015 r. roz ocz ł 	się  szerokie konsultacje s c łeczne, uzgodnienia i P 	@ Y ' @ 	 J 	P r 	b 
opiniowanie, które trwały do końca października 2015 r. Po zako ńczeniu konsultacji przeprowadzona byla analiza 
zgłoszonych uwag i stosowna weryfikacja przedmiotowych dokumentów. Jednocze śnie przedlozono projekt dokument 
nowemu kierownictwu Resortu. 
5. Przygotowano 507 projektów rozporz ądze ń  w sprawie obszarów Natura 2000 

łączna powierzchnia obszarów: 
rezerwatów przyrody, parków 

narodowych i obszarów Natura 
2000, na terenach których 

przywróc;ono luli 
zapewniono ochron ę  w łaściwego 

stanu ekosystemów 

691 665 ha 859 102 ha 

6. Przygotowano projekty rozporz ądzeń  w sprawie ustanowienia planów ochrony dla: 
a) Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
b) Kampinoskiego, Parku Narodowego, 
e) Narwiań skiego Parku Narodowego, 
d) Parka Narodowego Gór Sto łowych, 
e) Roztoczań sskiego Parka Narodowego 
7. Zlecono ekspertyzy w zakresie mapowania j oceny ekosystemów i ich us ług w Polsce oraz oceny ekosystemów na 
obszarach zurbanizowanych - Urban MASS 

FBI - Farmland Bird Index 
(wskaźnik liczebno ści 

pospolitych ptaków krajobrazu 
rolniczego) (2000=100) 

- 
82 85 

wskaźnik wyliczony w 2014 r. 
na podstawie danych 

uzyskanych z monitoringu 
MPPL (ź ród ło: Informacja o 

realizacji utdnn 
ln.rpekcji Ochrony .Sropowiskn 

,nr . 	,. I 

W obszarze finansowania: 
8. Monitorowano postępy w realizacji II, IV i V Priorytetu PO IiS, prowadzono nadzór nad terminow ą  realizacj ą  projektów 
zapewniaj ący osiągnięcie założonych wskaźników, identyfikacj ę  moż liwych rozszerze ń  zakresów rzeczowych 
realizowanych projektów, monitorowano dost ępną  alokacj ę  
9. Monitorowano wdrażanie instrumentu LIFE 2014-2020 oraz zapewniono koordynacj ę  tego programu z funduszami UE 
obj ętymi Wspólnymi Ramami Strategicznymi na lata 2014-2020 
W obszarze nadzoru: 
10. Prowadzono kontrole Lasów Pa ństwowych w zakresie realizacji zalesie ń  gruntów b ędących w zarządzie Lasów 
Pań stwowych 
11. Prowadzono nadzór merytoryczny i fi nansowy nad realizacj ą  106 przedsi ęwzi ęć  z dziedziny geologii realizowanych 
przez państwową  służbę  geologiczną  finansowanych ze ś rodków NFOŚ iGW i ze ś rodków budżetowych 
12. Uchwalono ustawę  Z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony ś rodowiska oraz niektórych innych 

ustaw, która zosta ła ogloszona w Dzienniku Ustaw 21 wrze śnia 2015 r. (poz. nr  1434) w zakresie transpozycji Dyrektywy 
Seveso Ill. 
Inne: 
13. Udzieleno 25 koncesji i decyzji zmieniaj ących koncesje na działalność  okre ś loną  w ustawie Prawo geologiczne i 
F mjcze w zak re sie właściwości Ministra Ś rodowiska 
14. Zawarto 24 umowy na ustanowienie u żytkowania górniczego, w tym  17 aneksów do umów 
15. Prowadzono monitoring i kontrol ę  realizacji zobowi ązań  wynikaj ących z koncesji weglowodorowych 
16. Prowadzono bieżące postępowania administracyjne, w których Minister Srodowiska 41 organiem pierwszej instancji i 
organem drogiej instancji 
17. Przeprowadzoo reemisj ę  spotów nt. oszczędzania energii elektrycznej w okresie lipiec-sierpie ń  2015 r. 
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liczka stref z dotrzymanymi 
dopuszczalnymi poziomami 
substancji ji w powietrzu 	szt.) 1 	P 	(~ 

- 

1 L szt. 

4 szt.* 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
1. Prowadzenie planowania strategicznego w obszarze ochrony powietrza 
2. Stworzenie ram prawnych dla wype łnienia postanowień  
TA w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. 
3. Inicjowanie kierunków polityki wodnej w szczególno ści wprowadzenie reformy 
gospodarki wodnej. 
4. Aktualizacja programu wodno- ś rodowiskowego kraju 
i aktualizacja lanów gospodarowania wodami w dorzeczach. ] 	P 	6 	P 
5. Aktualizacja prawa w zakresie ochrony przed halasem. 
W obszarze finansowania: 
6. Zarządzanie alokacj ą  i kontraktacj ą  środków oraz nadzór nad terminow ą  
realizacj ą  projektów finansowanych Ze środków zagranicznych i krajowych 
będących w dyspozycji Ministra Srodowiska. 
W obszarze nadzoru: 
7. Nadzór Ministra Ś rodowiska nad dzia łalno ścią  KZGW, NFOSiGW, GZO Ś , 
GDOŚ , los - PIB / KOBIZE, PAA. 
Inne: 
8. Prowadzenie działań  edukacyjnych, informacyjnych 
i promocyjnych na rzecz poprawy stanu środowiska. 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
1. Opracowanio i ogloszono w dniu 9 wrze śnia 2015 r. Krajowy Programu Ochrony Powietrza. 
2. Monitorowano realizacj ę  umów sprzedaży AAU przez Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 
3. Przekazano projekt ustawy -  Prawo wodne do KPRM 
4. Opracowano projekty aktów wykonawczych w zakresie: planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych;nalezno ści za korzystanie ze ś ródlądowych dróg wodnych oraz ś luz i 
pochylni, granic między śrólądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewn ętrznymi i wodami morza 
terytorialnego, śród) dow ch drOg wodo Yt 	 ~ 	Y 	g 	ch Y 
5.Przedstawiciele MS uczesniczyli w pracach Grupy Roboczej ds. Hałasu w ramach krajowej sieci organów 
środowiskowych j instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo, Ś rodowisko dla Rozwoju". 
6. W dniu 30 czerwca 2015 r. przekazano raport do Komisji Europejskiej z realizacji Dyrektysvy2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnosz ącej się  do oceny i zarządzania poziomem halasu w środowisku. 
7. Ustawą  z. dnia 10 wrze śnia 2015r. o zmianie ustawy Prawo och ro ny ś rodowiska /Dz.U. z 2015r., poz.1593 
wprowadzono najwazniejsze zmiany przepisów w zakresie ochrony ś rodowiska pried halasem 

odsetek ludności korzystaj ącej z. ' 
oczyszczalni ścieków (9c) 

70,71 71,5°Ic 

(dane GUS za2014 r.) 

W obszarze nadzoru: 
8. Prowadzono nadzór nad realizacj ą  celów i miemikbw NFO Ś iGW wynikaj ących z umów realizowanych przez NFOSiGW 
w ramach wdrażanych programów priorytetowych, koordynaowano opiniowanie materia łów przedkładanych do 
zatwierdzenia przez Rad ę  Nadzorczą  NPOSiGW (do listopada 2015). 
9. Monitorowano stan realizacji opracowania aPW ŚK i aPGW 
10. Administrowano i nadzorowano funkcjonowanie hazy danych o emisjach zanieczyszcze ń  prowadzonej przez KOBIZE 
11. Monitorowano stan realizacji Planu dzia łalności GIOS na rok 2015. Zgodnie z dzia łaniami nadzorczymi Ministra 
Ś rodowiska wobec G łównego Inspektora Ochrony Ś rodowiska, 0105 przekzal sprawozdanie z realizacji w I pó łroczu 2015 
r. planu działalno ści GIOŚ . Roczne sprawozdanie GIOŚ  przekazał  12 lutego 2016 r. 
W obszarze finansowania: 
12. Monitorowano postępy w realizacji I i IV Priorytetu PO liS, prowadzono nadzór nad terminow ą  realizacj ą  projektów 
zapewniaj ącą  osi ągni ęcie za łożonych wskaźników, w tym dokonywano identyfikacji mo ż liwych rozszerze ń  zakresów 
rzeczowych realizowanych projektów oraz prowadzono monitoring dostępnej alokacji 
13. Zarządzano alokacj ą  i kontraktacj ą  w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 w sektorze środowiska 
Inne: 
14. Przygotowano: poradnik "Analiza ryzyka mozliwo ści zanieczyszczenia gleby, Ziemi lub wód gruntowych substancjami 
powoduj ącymi ryzyko" oraz ekspertyzy "Wytyczne dotycz ące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT dla rafinacji ropy 
nafotowej i gazu" oraz "Wytyczne dotycz ące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie produkzji masy 
włóknistej, papieru i tektury". 
15. Przedstawiciele MS brali udzia ł  w pracach grup roboczych i komitetów UE dzia łaj ących w ramach zintegrowanego 
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń , mi ędzy innymi: udzia ł  w pracach nad dokumentami referencyjnymi BREF. 
Udział  w komitologii UE zwi ązanej z opiniowaniem i przyjmowaniem dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji 
16. W ramach podpisanej umowy z NFOSiGW nad realizacj ę  zadania pn. "Gromadzenie informacji o najlepszych 
dostepnych technikach i rozpowszechniania ich na potrzeby organów w ł aściwych do wydania pozwole ń  oraz 
zainteresowanych podmiotów korzystaj ących ze środowiska oraz prowadzenia rejestru wniosków o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego oraz wydania zezwole ń  zintegrowanych" zrealizowano szereg planowanych do wykonania dzia łań  (m.in. 
zorganizowano szkolenia, zlecono tłumaczenia, zlecono wykonanie dwóch ekspe rtyz) 
17. Przedstawiciele MS brali udzia ł  w pracach Grupy roboczej ds. Pozwole ń  Zintegrowanych w ramach krajowej sieci 
organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnym' "Partnerstwo, Ś rodowisko dla Rozwoju". 
Zadanie nie wp ływa bezpośrednio na warto ść  miernika. 
18. Zrealizowano kampani ę  cross mediową  nt. ochrony powietrza pt. Tworzvmv atmosferę  
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liczba osób obj ętych ochron ą  
przeciwpowodziową  w danym 
roku, w wyniku realizowanych 

projektów (w os.) 
849 000 os. 

557 173 os. 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
1. Inicjowanie działań  i prowadzenie polityki klimatycznej na szczeblu 
mi ędzynarodowym i UE. 
2. Wspó łtworzenie polityki klimatyczno - energetycznej po roku 2020. 
3. Prowadzenie planowania strategicznego w obszarze ochrony powietrza i 
projektowanie instrumentów prawnych 
w szczególno ści w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
j systemie zarz ądzania emisjami, substancji zubo żaj ących warstwę  ozonową  oraz 
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
4. Aktualizacja ram prawnych w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych j systemie z arządzania emisjami. 
5. Przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powy żej 100 tys. 
mieszkańców. 
6. Opracowanie planów zarz ądzania ryzykiem powodziowym 
j planów przeciwdzia łania skutkom suszy. 
W obszarze finansowania: 
7. Zarządzanie alokacj ą  j kontraktacj ą  ś rodków oraz nadzór nad terminow ą  
realizacj ą  projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych 
będących w dyspozycji Ministra Ś rodowiska. 
W obszarze nadzoru: 
8. Nadzór nad KZGW i NFOSiGW. 
Inne: 
9. Kontynuacja inwestycji przeciwpowodziowych, 
w szczególno ści Świnna Poręba, Rauibórz. 
10. Prowadzenie zadań  edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie 
zmian klimatu. 

W obszarze legislacji i planowania strategicznego: 
1. Wypracowano szczegó łowe stanowisko w zakresie globalnej walki ze zmianami klimatu oraz w kwestii finansowania, 
które by ło aktywnie prezentowane i bronione na forum Rady UE 
2 Brano aktywny udzial w pracach g ru p eksperckich i roboczych Rady UE oraz Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych ds. w sprawie Zmian Klimatu zgodnyie z polskim stanowiskiem 

zaawansowanie prac nad 
opracowaniem planów 
zasądzania rycykiem 
powodziowym (I) 

I00% 
c 
55 / 

3. Opracnwanio projekty aktów wykonawczych do: ustawy o Zmianie ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw;ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy o substancjach 
zubożaj ących warstw ę  ozonową  or. o niektórych fluorowanych gazach ejeplarnjanych;ustawy o systemie zarz ądzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
4. Miała miejsce inauguracja projektu: "Plany adaptacji do zmian klimatu w miastach". Podpisano Porozumienia stanowi ące 
deklaracj ę  udziału w projekcie z 44 miastami. Rozpocz ęto prace nad dokumentacj ą  ptztargos ą . 
W obszarze finansowania: 

zaawansowanie prac nad 
opracowaniem planów adaptacji 

do zmian klimatu dla miast 
powyżej 100 nys, mieszkańców 

(%) 

1(I % 10% 

5. Monitorowano postępy w realizacji I II Priorytetu PO liS, prowadzono nadzór nad terminow ą  realizacj ą  projektów 
zapewniającą  osiągni ęcie założonych wskaźników, w tym dokonywano identyfikacji mo ż liwych rozszerze ń  zakresów 
rzeczowych realizowanych projektów oraz monitorowano dostępną  alokacj ę  
W obszarze nadzoru: 
6. Monitorowano stan realizacji prac nad planami zarz ądzania ryzykiem powodziowym j planami przeciwdzia łania skutkom 
suszy. 
7. Monitorowano stan realizacji inwestycji przeciwpowodziowych, w szczególno ści budowy zbiornika wodnego Swinna 
Poręba i Racibórz 

zmniejszenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych - (w 

ekwiwalencie CO2) 
358 000 223 499 

Inne: 
8. Dokonywano bieżącej aktualizacja i promocji portalu KLIMADA, k[6y słu ży wymianie infommaeji w zakresie adaptacji 
do zmian klimatu . 
9. Wydrukowano i dystrybu łowano materiały edukacyjnye, w tym m. in. Ksi ążeczki „Przedszkolaki na stra ży klimatu", 
Pakiet edukacyjny cz łowiek- ś rodowisko-gospodarka zasady zrównoważonego rozwoju. 
10. Zrealizownao 6 edycji konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii ora z  w łączono nową  inicjatywę  
DesignEvo czyli Akceleratora Ekoprojekt6w. Wy łoniono 12 laureatów 6 edycji GreenEvo. 

• Nalew_ Ix l c co unlml ICJ en naemlk. W przyls,dku. gdy celjcal u ply w budY.u:ie rudamowym na rok. klóreg dotyczy plml. napy po  przylruane cek wl  nuemu wekarunc w lyrn dokvnteneie 

** W p zyl* dk . gdy  w. ku4a ly eel jest ulGly w b dleeie Iranetu 	u LuLie iud.a iiowhn na rak knirego dotyczy plan. naleiy Inden wszystkie podzadania b rll.etowe 	ione w yin d kumemcie.shL 

**° 1J • li potrzeba lu-aIvneji slue/: mego celu wynika dokumentu o hnraklerz.e strategicznym. nak.4 Ixxlae jeg nazw ę . 
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CZFIŚĆ  B: Realziacja celów priorytetowych wynikaj ących z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2015 
(w tej części sprawozdania nale ży wymieni ć  cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie nale ży wymieniać  celów 

uprzednio wskazanych w cz ęści A) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień  realizacji celu* 

Planowane podzadania bud żetowe służące realizacji 
celu**  

Podjęte podzadania budżetowe służące 
realizacji celu 

Nazwa 
Planowana wartość  do osiągnięcia 

na koniec roku, którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta wartość  na koniec roku 
którego dotyczy sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

'„  
C ' 

o å 
ó 

3 ó. v 
E ó ca " 
N 

odsetek gmin, które wdrożyły 
system selektywnego zbierania 
odpadów u źródła w relacji do 
gmin ogółem w kraju (w %) 

92% 93% 
1. Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami. 
2. Przedsi ęwzięcia w zakresie gospodarki odpdami. 

zaplanowane podzadanie bud żetowe nr 1 jest 
zrealizowane 

zaplanowane podzadanie budżetowe nr 2 jest 
zrealizowane 

2 

ó 
V 

Y N 

°= 
E 3 
.2 b 
o 3 
ń , 
3 

C) Q 
N 
.0 

C) N 
x ar 
3 
N 

stopień  zaawansowania prac nad 
opracowaniem planów zarz ądzania 

ryzykiem powodziowym (w %) 
100% 95% 

1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów 
wodnych. 
2. Utrzymanie powierzonego maj ątku zwi ązanego 
z gospodark ą  wodną . 
3.Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdzia łanie 

suszy. 

zaplanowane podzadanie bud żetowe nr I jest 
zrealizowane 

zaplanowane podzadanie budżetowe nr 2 jest 
realizowane 

liczba osób obj ętych ochroną  
przeciwpowodziową  (w os.) 

uskutkom 

65557 os. 65557 os. zaplanowane podzadanie bud żetowe nr 3 jest 
zrealizowane 

* Należy podać  co najmniej jeden miernik W przypadku, gdy cel jest uj ęty w budżecie zadaniowym na rok. którego dotyczy plan. nale ży pod ć  przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 

** Należy wskaza ć  wszystkie podzadania bud żetowe slu25ce realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2. 
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CZEŚĆ  C: Realziacja innych celów w roku 2015 
(w tej cz ęści sprawozdania należy wymieni ć  cele wskazane w cz ęści C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień  realizacji celu* 

Najważniejsze zadania służące realizacji 
celu**  

Najważniejsze podj ęte zadania służace realizacji celu 

Nazwa 

Planowana warto ść  do 
osi 	i c1a na koniec ą 	ę  
roku, którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta wartość  na 
koniec roku którego 

dotyczy sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ń  
o 
o 

: 

-. 

cl 

o 
.t5 x 
❑ 

.- 
'Ć  
3 T 
x 

.- 

01 
 

-7) 
o a. 

liczba uczestników 
szkoleń  realizowanych w 
ramach zadania "Rozwój 
kompetencji pracowników 
MŚ " dofinansowanego ze 

środków NFOŚ iGW 
(w os.) 

1060 os. 

Ć
r. 

ó10. 

1032 os.* 

miernika. Realizowany 
projekt szkoleniowy 

zakładał  5 % odstępstwo 
od liczby 1060 os 

I . Standaryzacja orzecznictwa i podnoszenie 
jakości prawa. 
2. Zapewnienie finansowania zada ń  
realizowanych przez PJB. 
3. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do 
informacji publicznej 
i informacji o środowisku. 
4. Opracowanie koncepcji reformy s łużb 
ochrony środowiska. 
5. Prowadzenie kon troli resortowych w 
zakresie poprawno ści funkcjonowania 
jednostek podleg łych lub nadzorow anych przez 
Ministra Środowiska. 
6. Podnoszenie kompetencji kadr reso rtu 
środowiska. 
7. Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w resorcie 
środowiska. 
8. Modernizacja s tron internetowych. 
9. Prace zwi ązane z zaprojektowaniem, 
utworzeniem i wdrożeniem Bazy danych o 
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami, częściowa migracja danych z 
rejestrów, testowanie systemu i szkolenia dla 
użytkowników. 

1. Prowadzono kontrol ę  formalnoprawną  projektów aktów prawnych, umów cywilnoprawnych, 
a także koordynowano opiniowanie projektów za łożeń  projektów ustaw, projektów aktów 
normatywnych, projektów stanowisk Rz ądu wobec projektów ustaw oraz projektów umów 
międzynarodowych przekazanych w ramach uzgodnie ń  oraz na kolejnych etapach procedury 
legislacyjnej 
2. Przeprowadzono szkolenia dotycz ące: 
a) procesu legislacyjnego ocen skutków regulacji i testów regulacyjnych; 
b) ocen skutków regulacji i testów regulacyjnych 
c) rozwoju kompetencji wspieraj ących realizacje zadań  statutowych M Ś  
3. Zawarto Porozumienie o wspó łpracy w ramach projektu "Konsultacje z zasadami" pomi ędzy 
Ministerstwem Ś rodowiska a Fundacj ą  Pracownia Badań  i Innowacji Spo łecznych "Stocznia" 
4. Przygotowano projekt "Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska' 
5. Zapewniono finansowanie zadań  pjb podległych i nadzorowanych przez Ministra Ś rodowiska 
ze środków NFOŚ iGW i wfośigw 
6. Przygotow ano system wdrażania POIi Ś  2014-2020, w tym: opracowano Szczegó łowy Opis 
Priorytetów POIiŚ  2014-2020, system oceny i naboru wniosków oraz rozpocz ęto nabory 
wniosków o dofinansowanie 
7.Prowadzono koordynacj ę  i wspó łpracę  w zakresie spraw związanych z pomocą  publiczną  na 
ochronę  środowiska. Wydanio rozporz ądzenie Minis tra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w 
spr. szczegó łowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z 
zakresu ochrony środowiska( opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 
540). Prowadzono prace nad opracowaniem nowego pro gramu pomocowego oraz wydano 
rozporzadzenia Minis tra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w spr. szczegó łowych warunków 
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 
2250). 
8. Partycypowano we wdrożeniu projektu "Obywatel" (portalu internetowego "ObywateLgov.pl" 
oraz infolinii) 
9. Wydano rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 12 pa ździernika 2015 r. w sprawie op łat za 
korzystanie ze środowiska (Dziennik Ustaw z dnia 16 listopada 2015 r. poz. 1875) okre ś laj ące 
stawki op łat na rok 2016. Wydano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 wrze śnia 2015 

w spr. wysokości górnych jednostkowych stawek op łat za korzystanie ze środowiska na rok 
2016 (M. P. poz. 815). 

Uzgodniono z GUS projekt rozporz ądzenia RM w sprawie Programu badań  statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2016 w cz ęśći dotyczącej resortu środowiska oraz projekt 
rozporządzenia Prezesa RM w sprawie okre ś lenia wzorów formularzy sprawozdawczych... 
ustalonych w pro gramie badań  statystycznych statystyki publicznej na rok 2016. Opublikowano 
obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej 
dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadaj ących na jednego mieszkańca (M.P z dnia 4 
maja 2015 r., poz. 385). 
11. Zakończono prace (wspóhudzia ł  w pracach z DLiOP i GDO Ś ) nad nowelizacj ą  ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko. Ustawa og łoszona w Dz. U 2015 poz. 
1936. Zadanie nie wp ływa bezpo średnio na wartość  miernika 
12. 	Na bieżąco rozpatrywano wnioski o udostępnienie informacji publicznej i o środowisku - 
łącznie rozpatrzono 265 wniosków 
13. Wspó łpracowano z PRO Ś  - zasięganie opini dot. kluczowych problemów w ramach 
realizacji krajowej polityki ochrony środowiska 
14. Realizow ano kontrole reso rtowe zgodnie z przyj ętym w dniu 02.12.2014 r."Planem kon troli 
resortowej Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego w Ministerstwie Ś rodowiska na 2015 r." 
15. Realizaowano szkolenia i inne dzia łania skierowane do pracowników M Ś  celem rozwoju 
kompetencji wspieraj ących realizacj ę  zadań  statutowych M Ś  
16 Organizowano spotkania Zespo łu ds. Infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie 
środowiska w ramach przedsi ęwzięcia: wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w resorcie środowiska. 
Odby ło się  6 spotkań . 
17. Zmodernizowano funkcjonalno ści witryny internetowej "Ekoportal" w zakresie oprawy 
graficznej, zak ładki doyczącej raportów w zakresie udost ępnienia informacji, zak ładki 
poświęconej parkom narodowym oraz zaaktualizowano aplikacj ę  op łaty. Zrealizowano umow ę  
na wykonanie i wdrożenie nowego systemu CMS dla serwisu Ekoportal. 
18. Zrealizowano szkolenia dla pracowników resortu środowiska 
w zakresie tematyki dotycz ącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE. 
19. Zrealizowano umow ę  na wykonanie identyfikacji i inwentaryzacji zasobów bazodanowych 
w zakresie tematów dla których org anami wiodącymi są  Minister Środowiska, Główny Geolog 
Kraju, Glówny Konserwator Przyrody, Glówny Inspektor Ochrony Ś rodowiska i Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z ustaw ą  z dnia 4 marca 2010 r. o 
infras trukturze informacji przestrzennej. 
20. Zorganizowano Konferencj ę  " Środowisko Informacji" upowszechniaj ącą  zagadnienia 
aktywnego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie z wykorzyst aniem nowych 
technologii, w tym us ług geoprzestrzennych. 
21. Realizowano projekt dotyczący nowej s trony internetowej M Ś  oraz s trony BIP (projekt 
prowadzony w 2015 r., strony zosta ły uruchomione w 2016 r.) 
22. Utrzymywano, modernizowano i udost ępniano zainteresow anym organom administracji 
aplikacj ę  umożliwiającą  prowadzenie publicznie dost ępnego wykazu danych o dokumentach 
zawieraj ących informacje o środowisku i jego ochronie 
23. Ogłoszono przetarg zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych w celu 
wyłonienia wykonawcy "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami" W dniu 29 grudnia 2015 r. decyzj ą  Pana S ławomira Mazurka Podsekretarza Stanu w 
MŚ  przetarg zosta ł  unieważniony. 

Należy podać  co najmniej jeden miernik. W pr zypadku, gdy cel jest uj ęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, nale ży podać  przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 

" W przypadku, gdy wskazany cel jest uj ęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, nale ży podać  wszystkie podzadania bud żetowe wymienione w tym dokumencie s łużące realizacji tego celu. Podane zadania powinny by ć  ujęte w sposób konkretny lub 
szczegótowo opisane. 
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Część  D: Informacja dotyczaca realizacji celów obj ętych planem działalności na rok 2015 

należy krótko opisać  najwazniejsze przyczyny, które wp łynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiagni ętych warto ściach 
mierników lub podj ęcie innych ni ż  planowane zadań  slużących realizacji celów 

LP 
Część  planu której 

dotyczy cel (A, B, C) 
Nazwa Celu: 

Informacja nt. najważniejszych przyczyn, które wp łyn ęły 
na niezrealizowanie celów, wyst ąpienie istotnych ró żnic w planowanych i osiągniętych warto ściach 

mierników lub podjęcie innych niż  planowane zadań  służących realizacji celów 

1 A 
Zrównoważone 
gospodarowanie 

zasobami środowiska 

Nazwa miernikaaączna powierzchnia obszarów: rezerwatów przyrody, parków narodowych i obszarów 
Natura 2000, na terenach których przywrócono lub zapewniono ochron ę  właściwego stanu ekosystemów 
Warto ść  miernika zostala osi ągnięta na wyższym niż  zakładano poziomie w zakresie realizacji POIi Ś . Wynika to 
z faktu, że w związku z trudno ściami organizacyjnymi wystąpującymi w trakcie realizacji cz ęści projektów, 
przesunięto terminy zakończenia ich realizacji z 2014 na 2015 rok (informacje na ten temat nie by ły dostępne w 
momencie szacowania warto ści docelowych na 2015 r.). 

2 A 
Poprawa stanu 

środowiska 

Nazwa miernika: liczba stref z dotrzymanymi dopuszczalnymi poziomami substancji w powietrzu (szt.) 
Zgodnie z wynikami raportu rocznej oceny jako ści powietrza za rok 2014. przygotowanego przez G łówny 
Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Pań stwowego Monitoringu Ś rodowiska - ilo ść  stref, w których 
dotrzymany zostal poziom dopuszczalny dla py łu PM 10 	wynosi 4 (w stosunku do 46 stref w skali kraju) i jest 
niższy od zaplanowanej warto ści tj. 11 stref. Planowana warto ść  miernika zostala oszacowana na podstawie 
kryterium tendencji spadkowej, gdy ż  w latach: 2012 (8 stref) i 2013 (10) tendencja ta si ę  utrzymywała. Dla roku 
2014 zaplanowany miernik nie zostal osi ągnięty w związku z utrzymuj ącymi się  niekorzystnymi warunkami 
meteorologicznymi, tj. stany bezwietrzne, niska temperatura, mg ła. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku 
niskich źróde ł  emisji np. palenisk domowych, lokalnych kot łowni i komunikacji samochodowej. Ponadto, w 
przypadku niektórych miast polskich. istotny wp ływ na poziom zanieczyszczenia powietrza maj ą  warunki 
topograficzne, tj. usytuowanie źródeł  emisji np. w dolinach górskich lub nieckach rzek, utrudniaj ące rozpraszanie 
zanieczyszczeń  oraz koncentracja przemys łu w aglomeracjach lub w ich bezpo ś rednim sąsiedztwie, jak ma to 
miejsce w Aglomeracji Krakowskiej oraz Górno ś ląskiej, czy: Zakopane, Nowy S ącz, Rybnik, Muszyna, Sucha 
Beskidzka. 

3 A/B 

Przeciwdzia łanie 
i adaptacja do zmian 

klimatu oraz 
zapobieganie ryzyku 
klęsk żywiołowych 

Nazwa miernika: zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarz ądzania ryzykiem powodziowym 
(%) Zadanie nie zosta ło wykonane w 100%, z uwagi na trwaj ącą  w chwili obecnej procedur ę  legislacyjną  
zmierzaj ącą  do przyj ęcia planów zarz ądzania ryzykem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów 
wodnych w formie rozporz ądzeń . Zakończenie adania planowane jest na II kwarta ł  2016 r. Niemniej jednak 
wszystkie ś rodki przeznaczone na realizacj ę  zadania zosta ły wydatkowane. 

4 A 

Przeciwdziałanie i 
adaptacja do zmian 

klimatu oraz 
zapobieganie ryzyku 
klęsk żywiołowych 

Nazwa miernika: liczba osób obj ętych ochroną  przeciwpowodziow ą  w danym roku, w wyniku 
realizowanych projektów (w os.) 
Planowana warto ść  miernika w 2015 roku nie zostala zrealizowana. W zakresie projektu " Świnna Poręba" (150 
tys. osób) trwaj ą  prace nad potwierdzeniem osi ągnięcia efektu rzeczowego na podstawie dokumentów 
przystanych przez beneficjenta. Dokumenty dotycz ące osiągnięcia efektu ekologicznego zostan ą  przysłane do 
31.12.2016 r. Oznacza to, i2 jego potwierdzenie (ze wzgl ędu na czasochlonno ść) możę  nastąpić  w roku 2016 lub 
2017. Nie osiągnię to także wskaźnika w zakresie realizacji pp "Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów 
hydrotechnicznych". co wynika z opó źnienia w realizacji projektów po stronie beneficjentów. 
W przypadku dwóch projektów realizowanych w ramach POIi Ś , w związku z trudno ściami organizacyjnymi 
występuj ącymi w trakcie realizacji projektów, przesuni ęto termin zakończenia ich realizacji na rok 2016: 
Modernizacja Wrocławskiego W ęz ła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzi ą  zarządzanych 
przez RZGW we Wroc ławiu) oraz Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpiecze ństwa 
przeciwpowodziowego - etap I. W przypadku pierwszego z wymienionych projektów jego zasi ęg oddziaływania 
pokrywa się  projektami zakończonymi w 2015 r. W przypadku drugiego z projektów w roku 2016 ochron ą  
przeciwpowodziową  zostanie dodatkowo objetych 52 000 osób. 

Nazwa miernika: zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych - (w ekwiwalencie CO2) wskaźnik 
zostal wykonany w 61%. Obserwowane odchylenie wykonania warto ści miernika wynika g łównie z przeliczenia 
warto ści wskaźnika dla programu „Wsparcie przedsi ębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszcz ędnej 
gospodarki" (warto ść  planu oparta by ła na zastosowaniu wskaźnika emisji CO2 przypadaj ącej na 1 MWh 
produkcji energii elektrycznej, natomiast rzeczywi ście osiągane efekty, ró żnią  się  od założeń  planistycznych). 
Wynikaj ące z tej przyczyny ujemne odchylenie od warto ści planowanej wynios ło 114.6 tys  mg/rok). Ponadto 
wpływ na niewykonanie warto ści miernika miała konieczno ść  dostosowania tre ści programu priorytetowego 
Prosument do regulacji wynikaj ących z ustawy OZE, skutkuj ącej zmniejszeniem warto ści planowanego efektu 
dla programu. Dodatkowo zak ładanego efektu z umów kończących si ę  w 2015 r. nie osi ągn ęły inwestycje 
związane z OZE, tj. elektrociep łownie i ciepłownie na biomasę  oraz biogazownie. Przyczynami niewykonania s ą  
opóźnienia w realizacji umów przez beneficjenta i zamkni ęcie jednej z umów z mniejszym od zak ładanego 
efektem ekologicznym. 
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