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in nymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, wska źnik
monitorowania Strategii Bezpiecze ństwo nergetyczne i Środowisko
(BEIŚ), warto ść docelowa do 2020 r.: 50%
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poprawy stanu ochrony obszaru, ochrony ró żnorodno ści biologicznej
lub wzmacniał usługi ekosystemowi, wska źnik monitorowania
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020
(POIŚ 14 — 20), warto ść docelowa: 73 000
wskaźnik wyraża rezultat realizacji przedsi ę wzi ęć z zakresu
gospodarki ściekowej i okre śla wyrażoną w RLM wielko ść ładunku
zanieczyszcze ń poddanego oczyszczaniu zgodnie z Dyrektyw ą
91/271/EWG,pochodz ącego od nowYch u ż Ytkowników oraz obecnych
Y
użytkowników, obs ługiwanych dotychczas przez system
niedotrzymuj ący standardów okre ś lonych w Dyrektywie, wska źnik
monitorowania POI Ś 14 — 20, warto ść docelowa: 2 000 000

rekultywacja - przywracanie warto ści użytkowych i przyrodniczych
terenom zdegradowanym
remadiacja - oczyszczanie i usuwanie zanieczyszcze ń powsta łych w
wyniku działania przemys ł u lub w przypadku awarii, np. awarii
cysterny, wycieku benzyny
wskaźnik odnosi si ę do efektów projektów realizowanych przy
wsparciu POI Ś 14 — 20 oraz ze ś rodków NFO ŚiGW
oP wierzchnia zalesienia gruntów (w ha) b ędących w zarz ądzie Lasów
Pa ństwowych, wska źnik BEIŚ (przeformu łowany)

wskaźnik Krajowego
Celu Redukcji
Narażenia dla py łu PM
2,5 (µg/m3) —

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
maja 2008 r. w sprawie jako ści powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (Dz. U. UE L. 152 z 1 1.06.2008 r., str. 1) (zwana dalej
dyrektywą CAFE) wskazuje w art. 15 ust. I Krajowe Cele Redukcji
Narażenia na pył PM2,5, dla poszczególnych krajów, okre ś lane na
podstawie krajowych wska źników średniego nara żenia. Dla Polski
Krajowy Cel Redukcji Nara żenia, do osi ągnięcia do roku 2020, wynosi
18 µg/m3 natomiast cel rekomendowany przez Ś wiatow ą Organizacj ę
Zdrowia wynosi 10 µg/m3
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jednolite części wód stanowi ą podstawową jednostkę gospodarowania
wodami i s ą to oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych,
takich jak: jezioro, zbiornik, strumie ń , rzeka lub kanał , wody
przej ściowe lub pas wód przybrze żnych, wyznaczane przez Prezesa
KZGW. Wskaźnik wyraża procentowy udzia ł monitorowanych JCW
rzecznych których stan chemiczny oceniono jako poni żej dobrego
w całkowitej liczbie monitorowanych JCW tej kategorii, wska źnik
monitorowania BEIŚ
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dla celów oceny jako ści powietrza Polska podzielona
została na 46 stref, w których dokonuje si ę oceny jako ści
powietrza zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Środowiska
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje si ę oceny jako ści (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). Dla
każdej z 46 stref oddzielnie wykonywana jest corocznie
ocena jako ści powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi
dla 12 zanieczyszcze ń (dwutlenek siarki (SO 2), dwutlenek
azotu (NO2), benzen (C 6H6), tlenek w ęgla (CO), ozon (03),
pył PM10, pył PM2,5 oraz metale ci ężkie: arsen (As), kadm
(Cd), ołów (Pb), nikiel (Ni) i benzo(a)piren) (B(a)P w pyle
PM10) i na podstawie tej oceny dla ka żdego
zanieczyszczenia dokonuje si ę klasyfikacji stref, wska źnik
monitorowania BEIŚ (przeformułowany)
— podana warto ść miernika —10 odnosi się do liczby stref,
w których dotrzymane s ą dopuszczalne poziomy emisji pylu
PM 10 i w tym przypadku chodzi o zwi ększenie ilości stref
z dotrzymanymi standardami emisji pylu PM10
wskaźnik rezultatu przedsi ęwzięć finansowanych przez NFO ŚiGW
(zmniejszenie o podan ą warto ść pylu zawieszonego PM10/PM2,5)

potrzeba aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPO ŚK) wynika z art. 43 ust. 4c Prawa wodnego,
zgodnie z którym kolejne aktualizacje Programu s ą dokonywane co
najmniej raz na 4 lata, najwa żniejszą przes łanką przeprowadzenia
niniejszej IV aktualizacji jest konieczno ść dostosowania KPO ŚK do
wymogów art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG oraz konieczno ść
weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w
gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszarów i granic
aglomeracji
Krajowy program ochrony wód morskich okre śla dzialania
podstawowe niezb ędne do osi ągnięcia lub utrzymania dobrego stanu
środowiska wód morskich, w tym dzialania prawne, administracyjne,
ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne, zadania do wykonania w ramach
realizacji wskaźnika: opracowanie projektu Krajowego programu
ochrony wód morskich; przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu, przeprowadzenie konsultacji
społecznych, opracowanie ostatecznej wersji dokumentu,
przeprowadzanie uzgodnie ń wewn ątrz i zewn ątrz resortowych,
zatwierdzenie programu przez Rad ę Ministrów, wskaźnik realizowany
przez KZGW
wp ływ na realizacj ę wskaźnika maj ą zadania wykonywane w ramach
programów priorytetowych m.in.: Poprawa jako ści powietrza, Poprawa
efektywno ści energetycznej — LEMUR Energooszcz ędne Budynki
Użyteczno ści Publicznej, System Zielonych Inwestycji (GIS).
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