
Załącznik  nr 1 
do aneksu do Strategii Działania WFOŚiGW w Łodzi  na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. 

Tabela wskaźników ekologicznych 

 
Priorytet 

 
Wskaźnik 

Jednostki 

Wartość 
zaplanowana 

na lata 
2013 - 2016 

Wartość 
osiągnięta 

w latach 2013-
2014   

Wartości 
zaktualizowane 

2013-2016 

      

OCHRONA ATMOSFERY 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji do powietrza: 
 dwutlenku węgla; 
 tlenków siarki; 
 tlenków azotu; 
 pyłów  

Mg/rok 

60.000 
320 
80 

400 

177.784 
1.812 

251 
1.439 

250.0001 
2.000 

400 
1.700 

Ilość wdrożonych rozwiązań wykorzystujących OZE szt. 640 
613 

(87) 
1.6602 

RACJONALNE 
GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 

Ograniczenie masy składowanych odpadów Mg/rok 2.500.0003 11.121 45.0001 

Ilość wybudowanych/zmodernizowanych instalacji przetwarzania odpadów szt. 15 4 15 

Powierzchnia zrekultywowanych terenów ha 10 2,885 10 

OCHRONA WÓD I 
ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI WODNYMI 
 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków 

RLM 70.000 20.657 260.0004 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów (zbiorniki wodne 
oraz inne urządzenia melioracyjne) 

szt. 10 
320 
(2) 

6755 

Liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej szt. 10.000 49.424 489.0006  

OCHRONA 
RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI 
EKOSYSTEMÓW I FUNKCJI 
EKOSYSTEMÓW 
 

Powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę 
właściwego stanu ekosystemów 

ha 80 141,51 2501 

Powierzchnia terenów zieleni/parków, na terenie których przeprowadzono 
prace leczniczo-pielęgnacyjne lub nasadzenia 

ha 200 391,265 7001 

Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych 
w wyniku wsparcia 

szt. 2 8 15 

INNE DZIAŁANIA 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Ilość opracowanych programów, planów z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

szt. 25 22 35 

Ilość osób objętych edukacją ekologiczną szt. 600.000 783.977 1.100.0001 

 

                                                           
1 wzrost wartości wynika ze zwiększonego zainteresowania ofertą Funduszu wynikającego ze wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego; 
2 wzrost wartości wynika ze zmiany sposobu liczenia wskaźnika – obecnie wskaźnik obejmuje również instalacje w domach jednorodzinnych; w nawiasie podano wartość liczoną poprzednią metodą 
3 błąd rachunkowy – powinno być: 2.500; 
4 wzrost wartości wynika ze zmiany sposobu liczenia wskaźnika – dotychczasowo liczono RLM dla kanalizacji, obecnie dolicza się również RLM dla oczyszczalni ścieków; 
5 wzrost wartości wynika ze zmiany sposobu liczenia wskaźnika – dotychczasowo uwzględniano jedynie zbiorniki wodne, obecnie uwzględnia się wszystkie urządzenia melioracyjne; w nawiasie podano wartość liczoną poprzednią metodą; 
6 wzrost wartości wynika z zaplanowanej przez Miasto Łódź realizacji dwóch zadań mających objąć swym oddziaływaniem znaczną część miasta. 


