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Wkład Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

do Planu działalności Ministra Klimatu i Środowiska na rok 2023 

dla działów administracji rządowej: energia, klimat oraz środowisko 
 
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023 
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez Ministra do realizacji w zakresie jego właściwości) 

 

 

 
Lp. 

 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 
 
 

Najważniejsze zadania służące 
realizacji celu2) 

 
 

Odniesienie do 
dokumentu o 
charakterze 

strategicznym3) 

 
Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan 

1 2 3 4b 5 6 

 
1 Stabilny, 

zdywersyfikowa
ny i 
niskoemisyjny 
system 
energetyczny 

Ilość ograniczonej lub unikniętej 
emisji dwutlenku węgla CO2 
[Mg/rok] 

 
20 000 

Współfinansowanie i realizacja 
przedsięwzięć w ramach programów 
priorytetowych, takich jak: 

• Czyste powietrze 

• Agroenergia  

• Ciepłe Mieszkanie 

oraz w ramach Zasad Udzielania 
Dofinansowania ze Środków WFOŚiGW 
w Opolu 

1) Polityka ekologiczna 
państwa 2030 – strategia 
rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki 
wodnej 

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

3) Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2022 

4) Plan działalności i plan 
finansowy WFOŚiGW w 
Opolu na 2023 rok 

5) Wspólna strategia działania 
NFOŚiGW i wfośigw na lata 
2021-2024 

6) Strategia działania 
WFOŚiGW w Opolu na lata 

 

 
2 Zrównoważone 

gospodarowanie 
zasobami i 
ochrona 
środowiska 

Liczba doposażonych jednostek 
ochotniczych straży pożarnych w 
2023 roku na terenie województwa 
opolskiego [szt.] 

 
70 

Realizacja zadań w ramach 
Ogólnopolskiego Program 
Finansowania Służb Ratowniczych 
(część 3) pod warunkiem uruchomienia 
programu przez NFOŚiGW 
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Liczba posesji objętych ochroną 
zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na ich terenie 
posesji przy budynkach 
jednorodzinnych oraz 
wykorzystanie zgromadzonej wody 
opadowej i roztopowej [szt.] 

 
500 

Realizacja Programu priorytetowego 
Moja Woda w ramach III naboru 

2021-2024 

7) Lista przedsięwzięć 
priorytetowych WFOŚiGW 
w Opolu na 2023 

 

 
3 
 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Udział gmin przystępujących w 
danym roku do programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu województwa opolskiego [%] 

 
40 

 

Realizacja ogólnopolskiego programu 
usuwania wyrobów azbestowych 

oraz w ramach Zasad Udzielania 
Dofinansowania ze Środków WFOŚiGW 
w Opolu 

 
 
 
 
 
 

   ……………………………………………………. 
     akceptacja Prezesa Zarządu (podpis i data)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

1) 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. 

2) 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. 

3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę 
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