
Plan działalności 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

na rok 2023 
dla działów administracji rządowej: 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Lp. Cel 
Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy plan 

Najważniejsze zadania służące 
realizacji celu 

Odniesieniu do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym 

1 2 3 4 5 6 

Liczba wymienionych 
nieefektywnych źródeł 
ciepła (kotłów starej 
generacji) na 
niskoemisyjne w 
budynkach istniejących 
(szt.) 

5 218 

Realizacja programu "Czyste 
Powietrze" 

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030-
strategia rozwoju 

Ograniczenie zużycia 
energii końcowej 
(MWh/rok) 

97 054 
Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030-
strategia rozwoju 

1 

Stabilny 
zdywersyfikowany 
i niskoemisyjny 
system 

Ilość ograniczonej lub 
unikniętej emisji 
dwutlenku węgla C02 
(Mg/rok) 

39 901 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej 

energetyczny Ilość ograniczonej lub 
unikniętej emisji 
dwutlenku węgla C02 / 
Zmniejszenie emisji C02 
(Mg/rok) 

150 
Realizacja programu 
„Agroenergia" 

Krajowy plan na 
rzecz energii i 
klimatu na lata 
2021-2030 

Liczba wymienionych 
nieefektywnych źródeł 
ciepła (kotłów starej 
generacji) na 
niskoemisyjne w 
budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych (szt.) 

2 600 Realizacja programu 
„Ciepłe Mieszkanie" 

2 
Zrównoważone 
gospodarowanie 
zasobami i 

Długość sieci 
kanalizacyjnej (mb) 

10 000 Budowa, rozbudowa i 
modernizacja systemów 
kanalizacyjnych (LPP III.2.2.3) 

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030-
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ochrona 
środowiska 

Liczba zakupionego 
sprzętu i wyposażenia 
wykorzystywanego w 
akcjach ratowniczych 
(szt.) 

8 000 

Realizacja programów 
„Finansowanie służb 

strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej. 

Liczba zakupiony 
samochodów 
wykorzystywanych w 
akcjach ratowniczych 
(szt.) 

10 

ratowniczych" Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 
2020 (z 
perspektywą do 
2030 r.) 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla 
sektorów i 
obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 z 

Liczba podpisanych 
umów dotyczących 
edukacji i promocji 
działań ekologicznych 
(szt.) 

60 

Edukacja ekologiczna -
przedsięwzięcia edukacyjno-
promocyjno- informacyjne, 
w tym z wykorzystaniem 
mediów informacyjnych, 
Internetu 

Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 
2020 (z 
perspektywą do 
2030 r.) 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla 
sektorów i 
obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 z 

Suma zasięgów 
powierzchniowych 
zrealizowanych działań 
wynikających z 
dokumentów 
planistycznych i z 
rocznych zadań 
rzeczowych (ha) 

20 

Utrzymanie, odtworzenie lub 
wzbogacenie różnorodności 
biologicznej 

perspektywą do 
roku 2030 

Powierzchnia 
rekultywowanego terenu 
(ha) 

2 500 

Realizacja „ Programu 
regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich 
wapnowanie" 

3 

Ograniczenie 
emisji 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

Liczba podpisanych 
umów dotyczących 
ograniczenia emisji 
pyłów o średnicy 
mniejszej niż 10 
mikrometrów (PM10) 
(szt.) 

20 

Zmniejszenie emisji pyłów i 
gazów, ze szczególnym 
uwzględnieniem redukcji 
dwutlenku siarki, tlenków 
azotu oraz gazów 
cieplarnianych z 
energetycznego spalania 
paliw i procesów 
technologicznych (LPP 
lll.l.l.l) 

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030 -
strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej. 

Strategia na rzecz 
odpowiedzialnego 

Liczba podpisanych 
umów dotyczących ilość 
ograniczonej lub 
unikniętej emisji 

20 

Ograniczenie niskiej emisji 
zanieczyszczeń na obszarach 
zabudowanych, 
turystycznych oraz 

Rozwoju do roku 
2020 (z 
perspektywą do 
2030 r.) 
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dwutlenku węgla C02 
(szt.) 

przyrodniczo chronionych, w 
szczególności poprzez 
realizację zadań 
wynikających z przyjętych 
programów ochrony 
powietrza (LPP IM.1.1.2) 

Strategiczny Plan 
Adaptacji dla 
sektorów i 
obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 z 
perspektywą do 
roku 2030 

Aktualizacja 
Krajowego 
Programu Ochrony 
Powietrza do 2025 
r. (z perspektywą 
do 2030 r. i 2040 
r.) 

Krajowy Program 
Ograniczania 
Zanieczyszczeń 
Powietrza 

4 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Ilość usuniętych 
odpadów w tym 
usuniętego azbestu i 
wyrobów zawierających 
azbest (Mg) 

3 000 Współudział w realizacji 
przedsięwzięć w ramach 
współpracy z NFOŚiGW oraz 
realizacji zadań statutowych 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
zgodnych z LPP na 2023 r. 
pkt ll.2.-program dotyczący 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest, pkt 
III.3.1.2 -unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych, w 
tym odpadów zawierających 
azbest z uwzględnieniem 
działań wynikających z 
przyjętych programów 
usuwania azbestu. 

Polityka 
ekologiczna 
państwa 2030-
strategia rozwoju 
w obszarze 
środowiska i 
gospodarki 
wodnej. 

Krajowy Plan 
Gospodarowania 
Odpadami 
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Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2023 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu Lp. Cel 
Nazwa 

Planowana wartość do 
osiągnięcia na koniec 
roku, którego dotyczy 

plan 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 

1 2 3 4 5 

1 

Poprawa 
komunikacji i 
przepływu 
informacji 

Liczba przygotowanych 
dokumentów (szt.) 

1 Opracowanie zaleceń 

PREZES 

Łukasz Kasi 

pADU ZASTĘPCA RZĄDU 

•telowicz Bartłomiej Wiąziwski 
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