
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 7/2021 z dnia 2.06.2021 r. 

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu 
Wkład Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

na rok 2021 r. dla działu administracji rządowej: klimat 
do Planu działalności Ministra Klimatu i Środowiska na rok 2021  

dla działów administracji rządowej: klimat, energia oraz środowisko 
 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021 
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu* 

Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu** 

Odniesienie do dokumentu o 
charakterze strategicznym*** Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
plan 

 
1 
 

 
Obsługa przedsięwzięć realizowanych w ramach programów priorytetowych z udziałem środków NFOŚiGW służących celom środowiskowym 

1a 

Poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych poprzez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

Liczba udzielonych dofinansowań  
 w 2021 r. na poprawę jakości 

powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

3 000 szt. 
Realizacja Programu 

Priorytetowego Czyste 
Powietrze 

− Strategia działania WFOŚiGW 
w Opolu 

− Lista przedsięwzięć 
priorytetowych na rok 2021 

− Plan działalności WFOŚiGW 
w Opolu na rok 2021 

1b 

Ochrona i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami wodnymi 

poprzez zwiększenie retencji wód 
opadowych i ilości ścieków 

oczyszczanych zgodnie z normami 

Liczba udzielonych dofinansowań  
w 2021 r. na ochronę zasobów 

wody poprzez zwiększenie retencji 
na terenie posesji przy budynkach 

jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej 

wody opadowej i roztopowej 

420 szt. 
Realizacja Programu 
Priorytetowego Moja 

Woda 

− Strategia działania WFOŚiGW 
w Opolu 

− Lista przedsięwzięć 
priorytetowych na rok 2021 

− Plan działalności WFOŚiGW 
w Opolu na rok 2021 

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


