Sprawozdanie z PLANU DZI AŁALNOŚCI
MINISTRA ŚRODOWISKA
na rok 2017
dla działów administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017
(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

Cel

2

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu **
Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan

3

4

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

procent obszarów Natura 2000 posiadających
planistyczne instrumenty zarządzania (%)

20

r.

6

28
(2016)
Dane za 2017 r będą dostępne w III
kw 2018r

45

5270,0%
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2. Prow adzenie prac nad przygotow aniem i wdrożeniem spójnej i kompleksów ej
Polityki Surowcowej Państwa.

2. Zakończono proces uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Projekt
Polityki Surowcowej Państwa został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 26
w rześnia 2017 r Na 2018 r przewidziano konsultacje w regionach.

3 Powołanie Polskiej Służby Geologicznej.

3 Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej w dniu 14 listopada 2017 r został skierowany
do ponownych uzgodnień międzyresortowych W związku z licznymi uwagami do pierwotnego
projektu ustawy (poprzednia nazwra - ustawa o Polskiej Służbie Geologicznej) konieczna była
modyfikacja zakresu regulacji oraz przeredagowanie wielu przepisów W ramach prac nad oceną
skutków regulacji uzupełniono analizy wykazujące, w jaki sposób projektowane przepisy będą
oddziaływać na pozostałe podmioty Opracowano szczegółowe uzasadnienie projektu oraz
projekty aktów wykonawczych. W okresie listopad - grudzień 2017 r trwały uzgodnienia,
zbierano opinie pozostałych resortów' i wprowadzano konieczne i uzasadnione zmiany do projektu
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej w styczniu 2018 r został skierowany na Stały
Komitet Rady Ministrów

4 Doskonalenie ram prawnych działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

4 Opublikowano w Dz. U ustawę z dnia 25 maja 2017 r o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i
górnicze oraz niektórych innych ustaw Prowadzono dalsze prace legislacyjne - projekt kolejnej
zmiany ustawy został przesiany 15 września 2017 r do konsultacji międzyresortowych i
opiniowania.
Wydano 77 koncesji i decyzji zmieniający ch koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo
geologiczne i górnicze.

5 Prowadzenie postępowań administracyjnych, w których Minister Środow iska jest
organem 1 instancji oraz organem II instancji.

5 Wydano 589 decyzji/poslanowień.

7 Nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją przedsięwzięć z dziedziny geologu 7 Nadzór prowadzony byl w trybie ciągłym.
realizow'anych przez państwową służbę geologiczną.
8 Prowadzenie spraw związanych z poprawą dostępu do poszukiwania struktur
8 Zadanie realizowano poprzez aktywne uczestnictwo Polski we Wspólnej Organizacji
geologicznych na potrzeby zabezpieczenia surowców dla gospodarki Polski
Interoceanmetal (IOM). W trakcie posiedzeń Rady IOM podejmowano decyzje związane m.in. z
działalnością w ramach przedłużonego w poprzednim roku kontraktu z Międzynarodową
Organizacją Dna Morskiego ONZ.
9 Przygotowanie przepisów prawa zapewniających zrównoważone korzystanie z
9 Trwają prace legislacyjne nad:
zasobów' środowiska w obszarze ochrony przyrody, w ty m opracowanie projektów
1) rozporządzeniami MŚ w sprawie planów ochrom' dla parków narodowych - plany ochrony 7
zarządzeń lub rozporządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych albo
parków są przed lub w trakcie konsultacji społecznych lub opiniowania przez rady gmin.
planów' ochrony dla parków narodowych i obszarów Natura 2000
rozpoczęto prace legislacyjne nad rozporządzeniami dla 9 parków: projekt rozporządzenia dla
Roztoczańskiego Parku Narodowego został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji.
2) rozporządzeniami MŚ w sprawie planów ochrom’ dla obszarów Natura 2000 - zgodnie z
decyzją RCL projekt zwolniony z Komisji Prawniczej, przedłożone do podpisu Ministra
3) projektem ustawy o inwazyjnych gatunkach obcych - kontynuacja prac legislacyjnych,
uzgodnienia wewnątrzresortowe.
10 Zalesianie gruntów będący ch w zarządzie Lasów Państwowych.

10 Zalesiono 580 ha

11 Realizacja projektu pn. Wielkoskalow a inwentaryzacja przyrodnicza oraz
monitoring przyrodniczy na obszarach leśnych.

11 W 2017 roku kontynuowano inwentaryzację przyrodniczą (I) na terenie Puszczy Białowieskiej
Pracami inwentaryzacyjnymi objęto 3 nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka, Browsk oraz
Białowieski Park Narodowe' Prowadzone prace terenowe obejmowały inwentaryzację
fitosocjologiczną, denderometryczną, ornitologiczną, entomologiczną, herpetologiczną,
chiropterologiczną oraz archeologiczną.
W roku 2017 kontynuow ano również prace inwentaryzacyjne (II) w zgrupowaniu nadleśnictw z
terytorialnego zasięgu działania RDLP w Krośnie. W ramach zgrupowania prowadzono prace
terenow e w nadleśnictw ach: Bircza, Brzozów, Dukla, Dynów, Jarosław, Kańczuga, Kołaczyce,
Krasiczyn, Oleszyce, Sieniawa oraz w Magurskim i Roztoczańskim Parku Narodowym.
Ponadto, w roku 2017 rozpoczęto prace inw entaryzacyjne (III) w zgrupowaniu nadleśnictw z
terytorialnego zasięgu działania RDLP w Krośnie. W ramach zgrupowania prace były prowadzone
w nadleśnictwach. Głogów, Kolbuszowa. Lesko, Lubaczów, Mielec, Narol, Rymanów oraz
Ustrzyki Dolne
W ramach inwentaryzacji II i III prowadzone prace terenowe obejmowały inwentaryzację
fitosocjologiczną. dendrometryczną. entomologiczną, ornitologiczną, chiropterologiczną.
herpetologiczna, inwentaryzację dużych drapieżników', bobra i wydry oraz archeologiczną.

I
powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania
lepszego statusu ochrony (ha)

7

1 Doskonalenie ram prawnych dla funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i
ochrony pow ierzchni ziemi
a) Weszło w życie Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
a) przygotowanie przepisów wykonawczych dotyczących składowania odpadów,
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Opublikowano nowelizację Rozporządzenia w
poziomów' ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Opublikow ano Rozporządzenie w sprawie
przekazywanych do składowania, opłat za korzystanie ze środowiska, przetwarzania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zużytych balem i akumulatorów, transportu odpadów oraz odpadów niebezpiecznych a Opublikowano Rozporządzenie w sprawie odpadów, które jsdlegają próbie strzępienia odpadów
także odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji podlegających
[^chodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania. Opublikowano
próbie strzępienia:
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych
b) przygotowanie przepisów' umożliwiających podmiotom spalającym niektóre rodzaje baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowoodpadów w spalarniach odpadów lub wspólspalamiach odpadów kw alifikowanie
ołowiowych, zużytych baterii prżemyslowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego
c) określenie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania spraw ozdania z związków lub recykling tworzyw sztucznych. Trwałyprace nad poprawnym wdrożeniem
realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
rozporządzenia w sprawie transportu odpadów
d) zapewnienie transpozycji i w drożenia systemowych przepisów unijnych, w tym w b) Opublikowano Rozporządzenie MŚ w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części
odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich toreb plastikowych.
energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów'
e) przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o międzynarodowym
c) Projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania
przemieszczaniu odpadów
sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami został wpisany do wykazu
prac legislacyjnych Ministra Środowiska. Zorganizowano uzgodnienia wewnątrzresortowe
projektu. Prace są kontynuowane.
d) Sejm uchwalił projekt Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi w- zakresie transpozycji dyrektywy dot. zmniejszenia zużycia lekkich toreb
plastikowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
e) Projekt ustawy przygotowano w terminie. Po konsultacjach z prawnikami projekt wymaga
dalszych zmian przed przekazaniem do prac legislacyjnych

6 Prowadzenie postępowań przetargowych w celu udzielenia koncesji na
6. Przeprowadzono 10 postępowań przetargowych w celu udzielenia koncesji dotyczącej
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów w ęglowodorów oraz 2 postępowania w trybie "open door"
ze złóż, a także przeprowadzanie procedur "open door".
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Najważniejsze, podjęte w 2017r. zadania służące realizacji celu

wartość osiągnięta na koniec 2017

50(H)

31760

12. Identyfikacja, charakterystyka oraz ocena krajobrazów w ramach realizacji projektu 12. Kontynuowano prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania
Audyty krajobrazowe.
audytów krajobrazowych. Projekt oczekuje na ponowne przekazanie do Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego oraz RCL. Do realizacji audytów krajobrazowych zarządy
województw (16) przystąpią po przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia zawierającego
szczegółowy zakres i metodykę sporządzania audytów krajobrazowych.
13 Zarządzanie alokacją i kontraktacją środków' oraz nadzór nad terminową realizacją 13 Prowadzone były bieżące działania dotyczące zarządzania alokacją i kontraktacją środków
projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych będących w
oraz nadzorem nad terminów ą realizacją projektów finansowanych ze środków zagranicznych i
dyspozycji MŚ
krajowych, w tym monitorowanie realizacji projektów, udział w zamknięciu starej perspekty wy
oraz przygotowywania nowej aktualizacji dokumentów zarządczych. W ramach MF EOG i NMF
zostało podpisane ogólne porozumienie - Memorandum of Understanding określające zakres
programów planowanych do finansowania w Polsce i stanowiące podstawę do przygotow ania
programu środowisko w o-energetycznego.

powierzchnia obszarów poddanych
rekultywacji/remediacji i zabiegom ochronnym (ha)

powierzchnia grunlnów zalesionych w danym roku
(ha)

423

650

391
(wyjaśnienia w części D)

580
(wyjaśnienia w części D)

14 Prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie
zrównoważonego korzystania z zasobów

15 Wsparcie obszaru technologu środowiskowych i ekoinnowacji w Polsce
a) koordynacja działań resortu związanych z udziałem Polski we wdrażaniu EcoAP Planu działań w zakresie ekoinnowacji.
b) koordynacja, w drażanie i upowszechnienie informacji nt. systemu Weryfikacji
Technologu Środowiskowych (ETV) w Polsce:
c) uruchomienie kolejnej edycji projektu Akcelerator Zielonych Technologu GreenEvo

14 Zrealizowano działania o charakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym
w spierające zadania MŚ na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, w
szczególności z zakresu promowania zachowań proekologicznych. Były to przedsięwzięcia w
formule: wydarzeń publicznych (wystawy, konkursy, organizacja bądź udział w wydarzeniach
tematycznych, w tym konferencjach), warsztatów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych
(infografiki. animacje), audycji telewizyjnych i radiowych, publikacji prasowych, jak również
działań realizowanych na profilach Ministerstwa Środowiska w przestrzeni mediów
spolecznościowych oraz na stronach internetowych MŚ Dodatkowo, trw ała realizacja projektu
"Promocja parków narodowych jako marki", zorganizowana została Sesja Komitetu ds. Leśnictw a
i Przemyślu Drzewnego EKG oraz 35 sesja Europejskiej Komisji Leśnej FAO wraz z Europejskim
Tygodniem Leśnym. W związku z przystąpieniem szkól leśnych do sieci szkól stowarzyszonych
UNESCO zorganizowana została kampania promocyjna.

15
a) Wzięto udział w ewaluacji EcoAP na poziomie KE
b) Opracowano i uruchomiono wspólnie z NFOŚiGW program priorytetowy pn. „Wsparcie dla
innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i mskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja
technologu zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologu Środowiskowych
ETV”
c) Na początku 2017 roku przygotowano wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, który został
pozytywnie oceniony, a przedsięwzięcie wpisane na listę zadań państwowych jednostek
budżetowych na 2018 r Planuje się realizację programu w latach 2018-2020 przy zalozemu
wyboru jednego wykonawcy jako operatora programu.
16. Wsparcie i promocja przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) - 16 Przygotowano i zatwierdzono program priorytetowy NFOŚiGW pn. ..Gospodarka o obiegu
rozpoczęcie realizacji programu pilotaż.owgo GOZ.
zamkniętym w gminie - program pilotażowy” W sierpniu 2017 r NFOŚiGW uruchomił pierwszy
nabór wniosków o udzielenie dofinansow ania na działania przewidziane do realizacji w ramach
pilotażu. W październiku 2017 r. NFOŚiGW podpisał porozumienia z gminami Tuczno i Wieluń.

1

liczba stref, w których stwierdzono przekroczenia
standardów jakości powietrza w zakresie pyłu drobnego
PM 10 spośród wszystkich 46 stref w kraju, w wyniku
przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska
corocznej oceny jakości powietrza

zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 w
wyniku realizacji przedsięwzięć finansow anych przez
NFOŚiGW (Mg/rok)

38

17

1 Prowadzenie planowania strategicznego w obszarze ochrony pow ietrza

1 W dniu 25 kwietnia 2017 r Rada Minstrów przyjęła Program "Czyste powietrze" rekomendacje dla Rady Ministrów W ramach lego programu przygotowano propozycje 15 działań
niezbędnych do podjęcia w związku z. występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego
stężenia zanieczyszczenia powietrza. Zadania realizowane były zgodnie z. harmonogramem, a
część z nich została juz zakończona. Odbyło się 7 spotkań członków Komitetu Sterującego ds.
Krajow ego Programu Ochrony Powietrza (KS ds. KPOP). W 2017 r odebrano, przygotowane na
zlecenie Ministerstwa Środowiska, dwa opracowania pt. ..Opracowanie Planu implementacyjnego
nowego Pakietu UE The Clean Air Policy Package', w tym wynikających z niego nowych
regulacji prawnych" oraz. ..Analiza możliw ości ustanow ienia w Polsce stref ograniczonej emisji z
transportu" We współpracy z Ministerstwem Energii przy gotowano, przyjęty 16 marca 2017 r
przez Radę Ministrów. Plan Rozwoju Elektromobilności "Energia dla przyszłości"

2. Stworzenie na poziomie krajowym mechanizmów prawno-finansowych
umożliw łających efektywną realizację programów ochrony powietrza na szczeblu
w ojew ódzkim i lokalnym, głównie w obszarze sektora bytów o-komunalnego oraz
transportu (w ramach projektu Czyste powietrze do projektowanej Strategu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju).

2. W ramach projektu "Czyste Powietrze" realizowany byl pakiet działań związanych z
przywracaniem dobrej jakości powietrza, w tym także związanych z likwidacją źródeł niskiej
emisji. NFOŚiGW wdrażał nowy program REGION, który jest realizowany za pośrednictw em
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Instrument przewiduje
szczególne preferencje w zakresie działań przyczyniających się do poprawy jakości pow ietrza.
Środki w ramach tego programu uruchomione zostały 1 lutego 2017 r
Szczegółow e sprawozdanie z. realizacji projektu zostało przygotowane dla sprawozdania z
realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

35
(2016)

Wartość za 2017 r będzie znana po
30 kwietnia 2018 r

245

2a. Opracowanie instrumentów' prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej.

3 Inicjowanie kierunków polityki wodnej
a) opracowanie przepisów wykonawczych prowadzących do racjonalizacji korzystania
z wód;
b) prowadzenie procedury zatw lerdzema projektu V AKPOŚK przez Radę Ministrów:
c) przyjęcie przez Kierownictw o Resortu kolejnej aktualizacji Master Planu na
podstawie V AKPOŚK.

zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM 2,5 w
wyniku realizacji przedsięwzięć finansowanych przez
NFOŚiGW (Mg/rok)
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w
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krajowy wskaźnik średniego narażenia na pyl PM2.5
(średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na
podstawie pomiarów' przeprowadzonych na obszarach
tla miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców
większej niż KM) tys. i aglomeracjach na terenie całego
kraju) (pg/m3)

stopień zaawansowania prac nad II aktualizacją planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (%)

stopień zaawansowania prac nad V aktualizacją
KPOŚK (%)

22

26

KM)

3

a) Wydano rozporządzenie MŚ ws. przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
oraz rozporządzenie MŚ dot. zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku
od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi, płynącymi, jezior oraz gruntów
zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będącymi własnością Skarbu Państwa.
b) V AKPOŚK został zalowerdzony przez Radę Ministrów 31 hpca 2017 r
c) Master Plan został zatwierdzony przez. Kierownictwo Resortu 8 września 2017 r

231
4 Opracowanie aktualizacji Krajowego programu ochrony wód morskich
(aKPOWM).

4 Przyjęte zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r w spraw ie przyjęcia
Krajowego programu ochrony wód morskich (Dz.U 2017 poz. 2469).

5 Opracowanie U aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy

5 W trakcie opracowywania są dokumenty planistyczne, na podstawie których zostanie
sporządzona aktualizacja planów gospodarowania w odami na obszarach dorzeczy

6. Prowadzenie planów ama strategicznego w zakresie ochrony przed hałasem

6. Prowadzono prace związane z analizą i przygotow aniem koncepcji ew entualnych zmian
przepisów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem

7 Prowadzenie planowania strategicznego w zakresie pozwoleń zintegrowanych.

7 Zorganizow ano szkolenia dla organów ochrony środowiska z systemu pozw oleń
zintegrowanych Pracownicy DZŚ oraz eksperci zewnętrzni wzięli udział w pracach nad
dokumentami referencyjnymi BREF w Sewilli oraz w Forum art. 13 i Komitetu art. 75 w KE dot.
Konlkuzji BAT Przygotowano wytyczne doi. praktycznego stosowania Konkluzji BAT w zakresie
intensywnego chowu drobiu i świń. Na bieżąco prowadzono rejestr wniosków i wydanych
pozwoleń, gromadzono informacje o najlepszych dostępnych technikach i konkluzjach BAT oraz
rozpowszechniano je m in. poprzez zamieszczanie w serwisie Ekoportal gov.pl.

8. Zarządzanie alokacją i kontraktacją środków oraz nadzór nad terminow ą realizacją
projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych będących w
dyspozycji MŚ

8 Kontraktacja na koniec 2017 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 w sektorze środowiska
wyrażona jako udział środków objętych umow ami o dofinansow anie w ogólnej kw ocie środków
przeznaczonej dla beneficjentów (bez uwzględnienia funduszu współpracy dw ustronnej na
poziomie programu) wyniosła 94%. Kontraktacja Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) na
koniec 2017 r wyniosła 95%.

9 Koordynacja współpracy w ielostronnej w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz
wspólprac>’ dwustronnej i regionalnej w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz na forum Unii Europejskiej.

9 Przedstawiciele MŚ brali udział w pracach grup roboczych Rady UE. Komitetu do Spraw
Europejskich. COREPER i COREPER II oraz. rad ministrów UE. Prowadzona była współpraca z
Komisją Europejską i Parlamentem UE. Uczestniczono w pracach Grupy Wyszehradzkiej. Rady
Państw Morza Bałtyckiego. Zielonego Trójkąta Weimarskiego i Partnerstwa Wschodniego.
Zorganizowano spotkanie podsumowujące polską prezydencję w grupie V4 Współpracowano z
MSZ w ramach Strategu UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Pozostaw ano w kontakcie i
organizowano spotkania kierownictwa resortu z przedstawicielami innych krajów, w tym m in.
podpisano memorandum między resortami środowiska Polski i Wietnamu o współpracy w
dziedzinie zasobów naturalnych i środow iska, czy umowę o współpracy w dziedzinie środow iska z
Kazachstanem. Dodatkowo, w ramach tego zadania prowadzone były prace w celu przygotowania
konferencji COP 24 w Katowicach.

10. Prow adzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie
poprawy stanu środowiska

10 Realizowano działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym wspierające zadania MŚ na
rzecz poprawy stanu środowiska których generalnym celem było zwiększanie stanu świadomości
ekologicznej mieszkańców Polski. Były to przedsięwzięcia w formule: wydarzeń publicznych
(wystawy, konkursy, organizacja bądź udział w wydarzeniach tematycznych, w tym
konferencjach), warsztatów edukacyjnych, materiałów edukacyjnych (infografiki. animacje),
audycji telewizyjnych i radiowych, publikacji prasowych, jak również działań realizowanych na
profilach Ministerstwa Środowiska w przestrzeni mediów społecznościowych oraz na stronach
internetowych MŚ W ramach tych działań przygotowano m in. Przewodnik dla Gmin w sprawie
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadirw, Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
komplet materiałów pn. Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych (ulotka, informator,
poradnik).

11 Prowadzenie badań stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska.

11 Wykonano oceny stanu środowiska w roku 2017 zgodnie z Programem Państwowego
Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 Wykonano zadania z zakresu zapewnienia informacji
o stanie środowiska realizowanych w ramach ustawowych zadań Państwowego Monitoringu
Środowiska poprzez ich wytwarzanie i udostępnianie w formie ocen stanu i jakości
poszczególnych komponentów środowiska w zakresie monitoringu jakości powietrza, monitoringu
jakości w ód. monitoringu jakości gleby i ziemi, monitoringu jakości przyrody, monitoringu
jakości hałasu, monitoringu jakości pól elektromagnetycznych i monitoringu promieniow ania
jonizującego. Wyniki dostępne są na stronie internetowej Państwowego Monitoringu Środowiska
(http://www'gios gov pl/pl/stan-srodowiska/pms).

I

1

2a. Opracowano projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Minister Środowiska
podjął decyzję o procedowamu projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej przez
GIOŚ. Dalsze prace nad projektem ww ustawy prowadzone były przy udziale zespołu doradców
Obejmowały one m. m. opracowanie Oceny Skutków Regulacji, zweryfikow anie listy
podmiotów, klóiym przedstawiony zostanie projekt ustawy do zaopiniowania w ramach
konsultacji publicznych. Prace są kontynuowane.

22
(2016)

Wartość za 2017 r dostępna będzie
po 30 czerwca 2018 r

26

KM)

l

liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków w wyniku realizacji
przedsięwzięć (RLM"1)

3404

62947

"■równoważna liczba mieszkańców'

stopmeń zaawansowania prac nad opracow amem
aktualizacji Krajowego programu ochrony wód
morskich (%)

30

30

I

1 Realizacja kompleksowego programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatycznych.

ilość ograniczonej lub umkmętej emisji dwutlenku
węgla C021 Mg/rok|
w wyniku realizacji przedsięwzięć finansowanych
przez NFOŚiGW

267863

607779

2. W ramach zadań realizowanych w 2017 r
2. Opracow anie szczegółowych rozwiązań dotyczących działań gospodarczych w
leśnictwie prowadzących do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie Przy gotowano podstawy formalne i organizacyjne dla realizacji projektu, określono zasięg
przestrzenny projektu - wytypowano 26 nadleśnictw Lasów Państwowych (14,3 tys. ha), gdzie
lasy w ramach realizacji projektu strategicznego pn. Leśne Gospodarstwa Węglowe.
będą realizowane działania mające na celu zwiększone pochłaniania C02 przez elementy
ekosystemu leśnego, a także przeprowadzono inwentary zację stanu wyjściowego węgla w
obszarach leśnych wytypowanych do pierwszego etapu projektu. Uruchomiono pierwsze działania
dodatkowe zwiększające zdolności absorpcji węgla przez lasy na powierzchni ponad 5(H) ha.
Zainicjowano współpracę z partnerami zewnętrznymi w zakresie promocji projektu. Równolegle
uruchomiony został program badaw czy, którego celem jest opracow anie modeli szacowania
bilansu węgla w ekosystemach leśnych dla warunków przyrodniczo-gospodarczych Polski. Na
podstawie dotychczasowych badań określono pierwszy zestaw-katalog możliwych do realizacji w
warunkach polskich działań dodatkowych na obszarach leśnych oraz zaprojektowano testów anie
tych działań na obszarze wybranych nadleśnictw w rozmiarze ok. 12 tys. ha w ciągu 10 lat.

2a Opracowanie instrumentów prawnych dotyczących
a) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
b) substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów
cieplarnianych.
c) systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów' cieplamiamych

1.
I
-f3‘

I
■3

g-

stopień zaawansow arna prac nad projektem
Przygotow'anie planów adaptacji do zmian klimatu dla
miast powyżej KM) tys mieszkańców (%)

70

50

(wyjaśnienia w części D)

i?

-C

3

io
1

2a.
a) Ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r w sprawie wymagań w
zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację. Ogłoszono
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r w sprawie wymagań dotyczących
wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do
określania początkowej zainstalow anej zdolności produkcyjnej i zainstalow anej zdolności
produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności
oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji.
b) Opracowano, procedowano i opublikowano ustawę zmieniająca ustawę o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz
niektórych innych ustaw Wydano rozporządzenie Ministra Środow iska w sprawie Centralnego
Rejestru Operatorów do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
c) Rozpoczęto prace nad opracowaniem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Dodatkowo
* Dokonano nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środow iska z dnia 15 września 2017 r (Dz. U z
2017 r poz. 1999) związanej z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń
do pow ietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.
* Dokonano zmiany ustawy o Inspekcji Ochrom' Środow iska oraz ustawy - Prawo ochrony
środowiska, która weszła w życie dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. U z 2018 r poz. 88), związanej
min. z transpozycją dyrektywy Komisji 2015/1480

* Opracow ano i opublikow ano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r w
sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż KM) tysięcy i aglomeracji, w których
w artość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż KM) tysięcy
i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji oraz wykazu miast o liczbie
mieszkańców większej niż KM) tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego
narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej mz KM) tysięcy i aglomeracji me przekracza
w artości pułapu stężenia ekspozycji (M P poz. 843).

1.
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3 Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy
2

4 Opracowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

1

I

1 Projekt jest realizowany
W 2017 r w ramach projektów Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian
klimatu mala retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (MRN2) i
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (MRG2) rozstrzygnięto 93 postępowania
przetargowe. Podpisano 149 umów, w wyniku których nadleśnictwa opracowują dokumentacje
projektowe, związane z przywracaniem funkcji obszarom mokradlowym, przeciw działaniem
nadmiernej erozji oraz zabudowy przeciw erozyjnej dróg i szlaków zrywkowych. Uzyskują decyzje
administracyjne niezbędne dla realizacji inwestycji
W zakresie projektu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń zwiqzanyvh z pożarami
lasów (PPOŻ) w roku 2017 rozstrzygnięto 89 postępowań przetargowych. Zakres rzeczowy umów
dotyczył przygotowania projektu na obiekty ppoż, budowy i modernizacji dostrzegalni ppoz i
stacji meteo. zakupienia sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenia Punktów AlarmówoDyspozycyjnych (PAD). W efekcie, w roku 2017 wybudowano mm. 3 dostrzegalnie ppoz oraz
jedną stację meteo. zakupiono 6 sztuk sprzętu do lokalizacji pożarów

stopień zaaw ansow arna prac nad opracow amem planów
przeciwdziałania skutkom suszy

20

<%>

liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową w
danym roku. w wyniku zakończenia realizacji
pr/.edsięw zięć (w os )

stopień zaawansowania prac nad przeglądem i
aktualizacją map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego - (%)

221 (MM)

10

55

151(MM)
(wyjaśnienia w części D)

3 Trwają prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy W 2017 r zaktualizowano
metodykę opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy
4 Trwają prace nad aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego

5 Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego.

5 Trwają prace nad aktualizacją wstępnej oceny ryzyka powodziowego

6 Budowa Informatycznego Systemu ochrony Kraju przed nazdzwyczajnymi
Zagrożeniami (1SOK)
7 Nadzór nad realizacją inwestycji przeciwpowodziowych.

6. Trwają prace nad budową platformy informatycznej ISOK

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

8 Obecnie trw ają prace nad rozwojem centrów operacyjnych. Prowadzone są uzgodnienia
wspólnej platformy informatycznej dla Centrum Operacyjnego w Krakowie i Centrum
Operacyjnego we Wrocławiu. Ponadto opracowywana jest lista zbiorników przewidzianych do
objęcia systemem sieci telemetrycznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych w ramach osłony
przeciwpowodziowej w raz. z zakresem niezbędnych pomiarów

9 Zapewnienie zimowej osłony przeciw lodowej

9 Osłonę przeciw lodow ą prowadzono do 15 marca 2017 r W pogotowiu lodowym i akcjach
lodolamania uczestniczyło W' sumie 20 lodolamaczy będący ch w posiadaniu RZGW i 1 jednostka
wynajęta przez RZGW w Gdańsku. Przygotowano sprawozdania z akcji lodolamania.

10 Budow a i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Gospodarki
Wodnej

10 Trwają prace nad budową Zintegrowanego Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej.

11 Realizacja projektu Przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast
powyżej KM) tys. mieszkańców

11 Dnia 12 stycznia 2017 r podpisano umowę z Wykonawcą (konsorcjum firm: IOS-PIB, IETU,
IMGW-PIB, ARCAD1S) na realizację miejskich planów adaptacji w 44 miastach. W 2017 r
zakończone zostały pierwsze dwa etapy realizacji umowy polegające na stworzeniu zespołów
odpowiedzialnych za realizację projektu oraz przeprowadzono ocenę podatności miast na zmiany
klimatu. Ponadto, rozpoczęto realizację III i IV etapu umowy polegający ch odpowiednio na
analizie ryzyka i opracow aniu opcji adaptacyjnych dla poszczególnych miast. Przez cały 2017 rok
realizowane były również działania informacyjno-promocvjne zwiększające świadomość
mieszańców w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

10

7 KZGW przekazuje comiesięczną informację nt. realizacji inwestycji.

12. Zarządzanie alokacją i kontraktacją środków' oraz nadzór nad terminow ą realizacją 12. Kontraktacja na koniec 2017 r w ramach MF EOG i NMF 2(M)9-2014 w sektorze środow iska
wyrażona jako udział środków’ objętych umow ami o dofinansow anie w ogólnej kw'ocie środków'
projektów finansowanych ze środków' zagranicznych i krajowych będących w
dyspozycji MŚ
przeznaczonej dla beneficjentów (bez uwzględnienia funduszu współprac,’ dwustronnej na
poziomie programu) wyniosła 94%. Kontraktacja Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) na
koniec 2017 r wyniosła 95%.

stopień zaaw ansowania prac nad aktualizacją wstępnej
oceny ryzyka powodziowego (%)

50

13 Prowadzenie zadań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie
zmian klimatu.

50

* Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jesl ujęty w budżecie zadaniowym na rok. którego dotyczy plan. należy podać przy pisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
** W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zudamowym na rok. którego dotyczy plan. należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumer
•** Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

służące realizacji tego celu. Podane zadania powinny być ujęte w sposób konkretny lub:

13 Prowadzony był portal KLIMADA, który zanotował 56 8(M) odsłon. Publikowane były
informacje dotyczące projektu "Opracow anie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach
powyżej KM) tys. mieszkańców" W ramach przygotowań do organizacji w grudniu 2018 r
Konferencji Narodów' Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24/CMP 14) w Katowicach
realizowano działania mformacyjno-promocyjne, m in. za pośrednictwem strony internetowej
http://cop24 gov pl/ oraz mediów' spolecznościowych MŚ Prow adzono działania informacyjne na
profilach Ministerstwa Środowiska w' przestrzeni mediów' spolecznościowych. W ramach
zrealizowanych działań o charakterze lnfromacyjno-edukacyjnym przygotowano m.in. komplet
materiałów pn. Czyste ciepło w moim domu z paliw' stałych (ulotka, informator, poradnik).

CZĘŚĆ B: Cele priurytetowc wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz. z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów Nie należy wymieniać celów uprzednio
wskazanych w części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu*

Lp.

Najważniejsze, podjęte w I
Planowane podzadania budżetowe służące realizacji
polroczu zadania służące realizacji
celu**
celu

Cel

Nazwa

1.

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec Osiągnięta wartość na
roku, którego dotyczy
koniec roku
sprawozdanie

2

3

4

5

6

Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i
stanu środowiska

Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2)
raportów, 3) sprawozdań w zakresie
ochrony środowiska (%)

1) 100
2) 100
3) 100

1) 100
2) 100
3) 100

1 Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie ochrony
środowiska oraz informacja o środowisku

Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju
selektywnego zbierania odpadów

Odsetek gmin, które wdrożyły system
selektywnego zbierania odpadów u
źródła (%)

100

Zwiększenie liczby osób objętych działaniami
edukacyjnymi zakresie ochrony środowiska

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć
edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych (miliony osób)

71

99,96

2. Promocja zachowań proekologicznych i edukacja
środowiskowa
3. Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony
środowiska

7

Zaplanowane podzadania budżetowe
są realizowane

4. Ochrona przed skutkami zagrożeń
77
5. Gospodarka odpadami
I. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów
wodnych

Stopień realizacji planów zarządzania
Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz
wodami
programu wodno-środowiskowego
kraju (PWŚK) (%)

5

5

2. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z
infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami
wodnymi
Zaplanowane podzadania budżetowe są
realizowane

2.

Zwiększenie ilości retencjonowanej wody

Liczba realizowanych przedsięwzięć
zmierzających do zwiększenia ilości
retencjonowanej wody / liczba
zrealizowanych przedsięwzięć w tym
zakresie w danym roku (szt/szt.)

2/0

20/1

Zwiększenie liczby osób korzystających z
ulepszonego oczyszczania ścieków

Liczba dodatkowych osób
korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków (RLM)

3 459

315013

3. Ochrona przeciwpowodziowa

4. Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej

* 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 dokumencie
** Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2

f

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017
(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

Najważniejsze zadania służące realizacji celu**

2

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
plan

Osiągnięta wartość na
dzień 31.12.2017 r.

3

4

5

liczba przeszkolonych
pracowników

250

280

procent dostępności
kluczowych systemów
teleinformatycznych w
skali 1 roku (%)

99

99

Najważniejsze, podjęte w I półroczu zadania służące realizacji celu

6
1 Zarządzanie strategiczne w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.

7
1 Rozpoczęto prace nad aktualizacją strategu rozwoju, wynikające z przyjętej Strategu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) W MŚ został utworzony i
rozpoczął prace międzyresortowy Zespół ds. Polityki ekologicznej państwa 2030, mającej zastąpić
na przełomie 2018 i 2019 r obowiązującą obecnie Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i
Środowisko ”.

2. Podnoszenie jakości prawa.

2 Działania w zakresie poprawy jakości ocen skutków regulacji (OSR) podejmowane były na
bieżąco w miarę przekazywania przez departamenty merytoryczne ocen skutków regułacji do
Zespołu ds. OSR. Wykorzystywane było na bieżąco zaplecze analityczne

3 Projektowanie i modyfikacja instrumentów ekonomicznych w ochronie
środowiska

3 Przygotowano, procedowano i opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie
średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca.
Przygotowano, procedowano i opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018, a także przygotowano,
procedowano i opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek
opłat za korzystanie ze środowiska. Prowadzono sprawy z zakresu pomocy publicznej na ochronę
środowiska, w tym opiniowano projektowane przez inne resorty rozwiązania w zakresie pomocy
publicznej. Opracowano i uzgodniono część Środowisko w programie badań statystycznych
statystyki publicznej na rok 2018 r

4 Zapewnienie efektywnego i transparentnego systemu finansowania zadań
pjb podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska ze środków
NFOŚiGW i wfośigw

4 Na bieżąco monitorowane było wydatkowanie środków oraz realizacja zadań na listach zadań na
rok 2017. W czerwcu rozpoczęto proces uzgadniania list zadań na rok 2018

5 Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji publicznej
i informacji o środowisku.

5 Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o udostępnienie informacji publicznej (99,05%
wniosków rozpatrzonych w terminie) i informacji o środowisku (100% wniosków rozpatrzonych w
terminie) W ramach modernizacji witryny internetowej Ekoportal przygotowano aktualizację
aplikacji Opłaty Dodatkowo, przeprowadzono warsztaty z zakresu udostępniania informacji o
środowisku dla jednostek resortowych.

6. Prowadzenie kontroli resortowych w zakresie poprawności funkcjonowania 6 Realizowano wszystkie zadania przewidziane w Planie kontroli resortowej na rok 2017. Z uwagi
na dużą liczbę zadań pozaplanowych Plan był zmieniany za zgodą Ministra Środowiska.
jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

1

Podniesienie efektywności
funkcjonowania służb
ochrony środowiska

liczba uczestników
szkoleń i prezentacji dot.
systemu EZD

procent zielonych
zamówień w odniesieniu
do liczby wszystkich
zamówień realizowanych
przez komórki
organizacyjne MŚ (%)

procent zamówień
zawierających klauzule
społeczne w odniesieniu
do liczby wszystkich
zamówień realizowanych
przez komórki
organizacyjne MŚ (%)

150

20

3

150

40,47

16,74

7 Podnoszenie kompetencji kadr resortu środowiska.

7 Przeszkolono 280 osób w ramach szkoleń organizowanych przez MŚ

8 Wdrażanie Dyrektywy INSPIRE w resorcie środowiska.

8 Zapewniono usługi konsultingowe na wsparcie merytoryczne jednostek resortu środowiska w
zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników resortu
środowiska w zakresie wdrażania Dyrektywy INSPIRE oraz przygotowano analizę rozwiązań open
source pod kątem ich wykorzystania w zakresie Inspire w resorcie środowiska.

9 Prace związane z zaprojektowaniem, utworzeniem i wdrożeniem Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, częściowa
migracja danych z rejestrów, testowanie systemu i szkolenia dla
użytkowników

9 Decyzją Ministra Środowiska z dnia 19 hpca 2017 r. GIOŚ został wyznaczony do
administrowania BDO po jej uprzednim utworzeniu przez MŚ Wprowadzone zostały zmiany w
ustawie o odpadach - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw Zmianie uległy przepisy dotyczące bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Zaproponowane w przepisach zmiany będą
narzędziem dla Inspekcji Ochrony Środowiska w walce z „szarą strefą” w gospodarce odpadami,
co przełoży się na ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości Wprowadzono elektroniczny obieg
dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO Zmiana dotyczy również wprowadzenia
w BDO elektronicznej ewidencji odpadów (wejście w życie 01.01.2020 r).

10 Wykonywanie ustawowych zadań Ministra z zakresu skarg, wniosków,
petycji, interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskich

10 Na bieżąco wykonywane były ustawowe zadania Ministra z zakresu skarg, wniosków, petycji,
w tym prowadzenie centralnego rejestru.

11 Realizacja zadań w obszarze nadzoru nad jednostaki podległymi lub
nadzorowanymi przez Ministra Środowiska

11 Prowadzony był monitoring realizacji planów działalności, dokonywana była roczna ocena, a
także inoniotoring stopnia wydatkowania środków publicznych.

12. Zapewnienie obsługi organów doradczych Ministra Środowiska.

12 W Ministerstwie Środowiska wskazane zostały osoby odpowiedzialne za zapewnienie obsługi
organom doradczym ministra. Odpowiadają one m. m. za organizację i obsługę spotkań organów w
siedzibie ministerstwa.

13 Opracowanie koncepcji reformy służb ochrony środowiska.

13 Opracowano koncepcję reformy służb ochrony środowiska, która będzie realizowana m.m. w
postaci nowelizacji ustawy o inspekcji ochrony środowiska.

* 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 dokumencie.
** 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 służące realizacji tego celu. Podane zadania
powinny być ujęte w sposób konkretny lub szczegółowo opisane
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Część D: Informacja dotyczącą realizacji celów objętych planem działalności na rok 2017
należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników
lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów

Lp.

Część planu której
doty czy cel
(A, B, C)

Nazwa Celu:

Informacja nt najważniejszych przyczyn, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych
różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań
służących realizacji celów

i

2

3

4

1

2

3

4

A

(DOT. miernika: powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji/remediacji i zabiegom ochronnym (ha)).
Zrównoważone gospodarowanie
WYJAŚNIENIE: Miernik został wykonany w 92%. Przyczyną odchylenia jest zamknięcie umowy z Kopalnią
zasobami środowiska
Siarki MACHÓW S.A. w niepełnym zakresie rzeczowym/ekologicznym.

A

(DOT. miernika: powierzchnia gruntów zalesionych w danym roku (ha)).
WYJAŚNIENIE: Miernik wykonany w 89%. Zmniejszenie powierzchni zalesień w 2017 roku w stosunku do planu
Zrównoważone gospodarowanie
wynikało z rezygnacji z zalesienia dwóch dużych powierzchni planowanych do zalesienia. Nie zostały one
zasobami środowiska
zalesione z powodu protestów lokalnych społeczności - aby me tworzyć konfliktów, nadleśniczowie zrezygnowali
z ich zalesienia.

A

(DOT. miernika :stopień zaawansowania prac nad projektem Przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu
dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców (%))
WYJAŚNIENIE: Rzeczywisty stopień realizacji projektu na koniec 2017 r. wynosi 50%. Zmaterializowało się
Przeciwdziałanie i adaptacja do ryzyko polegające na możliwości wystąpienia opóźnienia i tnidności w realizacji projektu wynikające ze
zmian klimatu oraz zapobieganie współpracy z partnerami projektu (miastami). Z uwagi na fakt, że w projekcie uczestniczy 44 partnerów niezbędne
ryzyku klęsk żywiołowych
były przesunięcia cząstkowych terminów realizacji projektu. Harmonogram realizacji projektu jest na bieżąco
monitorowany przez Wykonawcę MPA. W celu zapewnienia najwyższej jakości opracowań przygotowywanych
dla miast podjęto decyzję o procedowaniu zmiany umowy o dofinanspwanie projektu wydłużającej tennin
realizacji projektu do końca czerwca 2019 r

A

(DOT. miernika: liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową w danym roku, w wyniku zakończenia
Przeciwdziałanie i adaptacja do
realizacji przedsięwzięć (w os.))
zmian klimatu oraz zapobieganie
WYJAŚNIENIE: Miernik został wykonany w 68%. Odchylenie wynika z opóźnienia w realizacji projektów i
ryzyku klęsk żywiołowych
przesunięcia terminów ich realizacji przez beneficjentów na rok 2018 lub lata późniejsze.

