
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

CZEŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2023

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia 

na koniec roku, którego dotyczy 

plan

1 2 3 4 5 6

I
Stabilny, zdywersyfikowany i  niskoemisyjny 

system energetyczny

Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla 

- [CO2 Mg/rok] 

- wartość wskaźnika określona na podstawie udzielonych

decyzji o dofinansowaniu w 2023 roku

20 000

Realizacja Programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Realizacja zadań z zakresu OA w ramach środków 

własnych.

Realizacja Programu priorytetowego "Agroenergia".

II

Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych z 

terenu województwa lubuskiego 

- [liczba doposażonych jednostek w 2023 r.]

200

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Finansowania 

Służb Ratowniczych część 1) i część  2) Pod warunkiem 

uruchomienia Programu przez NFOŚiGW

1. Polityka ekologiczna państwa 2030 - 

strategia rozwoju w obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej. 

2. Wspólna Strategia Działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-

2024,

3. Strategia działania WFOŚiGW w Zielonej 

Górze na lata 2021-2024,

4. Lista przedsięwzięć priorytetowych 

WFOŚiGW w Zielonej Górze na 2023 r.,

5. Plan działalności WFOŚiGW w Zielonej 

Górze na 2023 r.

300

Realizacja Programu priorytetowego "Moja Woda"

Pod warunkiem uruchomienia Programu przez 

NFOŚiGW

Zrównoważone gospodarowanie zasobami i 

ochrona środowiska.

Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na 

terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 

wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w 

tym dzięki rozwojowi zielono- niebieskiej infrastruktury

 - [liczba posesji objętych ochroną w 2023 roku]

III
Racjonalna gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi.

Ilość gmin przystępujących w danym roku do programu 

usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

- [udział gmin z terenu województwa lubuskiego w 

programie - %]

50
Realizacja ogólnopolskiego programu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest

Plan działalności

na rok 2023

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez 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
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