
Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu podjęte w dniu 11.05.2018r. 
 

WNIOSKODAWCA ZADANIE DOTACJA  
(zł) 

POŻYCZKA 
 (zł) UWAGI 

  

Uchwała w sprawie przyjęcia Protokołu  
Nr 3/RN/2018 posiedzenia Rady 

Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu  
w dniu 29 marca 2018r. 

   

 

Uchwała w sprawie ustalenia "Kryteriów 
wyboru przedsięwzięć finansowanych ze 

środków WFOŚiGW we Wrocławiu"  
(obowiązują od 01.06.2018r.) 

    

Traci moc Uchwała Nr 74/2013 Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z 

28.06.2013r., z zastrzeżeniem, że 
ustalone tą Uchwałą „Kryteria wyboru 

przedsięwzięć finansowanych ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu” obowiązują dla 
wniosków złożonych przed dniem 

01.06.2018r.  

 

Uchwała w sprawie ustalenia "Zasad 
udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu 

i zasad udzielania i rozliczania dotacji" 
(obowiązują od 01.06.2018r.) 

    

Tracą moc Uchwały Rady Nadzorczej 
WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 154/2015 

z 16.11.2015r. oraz 15/2016 z 
29.02.2016r., z zastrzeżeniem, że do 
wniosków złożonych przed dniem 

01.06.2018r. mają zastosowanie "Zasady 
udzielania i umarzania pożyczek oraz 
tryb i zasady udzielania i rozliczania 
dotacji" ustalone tymi uchwałami. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i 
warunków udzielania pomocy finansowej 

w ramach „Programu priorytetowego 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 

Wrocławiu przedsięwzięć 
przeciwdziałających deficytowi wody na 

obszarach objętych suszą w 2015r." 

      



 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i 
warunków udzielania pomocy finansowej 

w ramach "Programu priorytetowego 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu przedsięwzięć zapewniających 

mieszkańcom bezpieczeństwo dostawy 
wody do picia na obszarach objętych 

deficytem wody w 2015r. 

      

 

Uchwała w sprawie ustalenia zmiany zasad 
i warunków udzielania pomocy finansowej 
w ramach "Programu dofinansowania ze 

środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań 
związanych z działaniami na rzecz ochrony 

pszczół na terenie woj. dolnośląskiego."  

      

Gmina i Miasto Lwówek 
Śląski 

Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku 
Śląskim wraz z przebudową kanalizacji 

deszczowej i bytowo - gospodarczej 
112 500,00 337 500,00   

Gmina Chojnów Budowa kontenerowej oczyszczalni 
ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany 474 000,00 1 420 000,00   

Gmina Sobótka 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Będkowicach, Księginicach Małych i 
Przemiłowie 

2 374 105,00 7 122 317,00   

Miasto Zgorzelec Likwidacja źródeł niskiej emisji w Gminie 
Miejskiej Zgorzelec   2 100 000,00   Program PPONE 

Gmina Ząbkowice Śląskie Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Gminy Ząbkowice Śląskie - etap III   918 450,00  Program PPONE 

Gmina Miejska Nowa 
Ruda 

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego - miasto 

Nowa Ruda - II etap 
  797 955,43   Program PPONE 

 
 



Gmina Lewin Kłodzki 
Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
 w Lewinie Kłodzkim 

  

282 000 
(pożyczka 

zasadnicza) 
1 453 783 

(pożyczka na 
zachowanie 
płynności 

finansowej) 

 

Lasy Państwowe - 
Nadleśnictwo Międzylesie 

"Bartnicy Sudetów" – edukacja ekologiczna 
społeczności lokalnej nawiązująca do 

programu Bartnicy Sudetów oraz szeroko 
pojęta ochrona pszczołowatych dla rozwoju 
bioróżnorodności na obszarze Nadleśnictwa 

i Gminy Międzylesie 

1 167 300,00     

Lasy Państwowe - 
Nadleśnictwo Międzylesie 

"Bartnicy Sudetów" zwiększenie 
bioróżnorodności poprzez wyprodukowanie 

1000 szt. kłód bartnych oraz ich montaż, 
zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczoły 

miodnej i pszczołowatych, monitoring 
zasiedlenia kłód bartnych - na terenie 

Nadleśnictwa Międzylesie 

1 104 118,00     

Miejski Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z.o.o.  

Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej o 
system mechanicznego i biologicznego 

przetwarzania odpadów (kompostowanie i 
stabilizacja) polegająca na budowie 

Zakładu Segregacji i Zagospodarowania 
Odpadów w Wałbrzychu przy ul. 

Beethovena 

   

Zmniejszenie pożyczki zasadniczej  
z kwoty 23.907.300 zł do kwoty 

14.429.849,45 zł, tj. o kwotę 
9.477.450,55 zł 

oraz  
udzielenie pożyczki na płynność 

finansową w kwocie 15 828 700 zł 

Średzka Woda Sp. z o.o. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Lipnica oraz sieci tłocznej 

kanalizacji sanitarnej z miejscowości 
Lipnica do miejscowości Szczepanów 

  -8 000,00 
Zmniejszenie pożyczki z kwoty 

2.288.000 zł do kwoty 2.280.000 zł,  
tj. o kwotę 8.000 zł  

 
 



Zakład Energetyki 
Cieplnej Spółka z o.o. w 

Bolesławcu 

Modernizacja kotła WLM5 nr 1 wraz z 
instalacją odpylania spalin w Ciepłowni 

Centralnej oraz rozbudowa i modernizacja 
systemu ciepłowniczego miasta 

Bolesławiec 

  3 390 000,00 
Zwiększenie pożyczki z kwoty  

5.000.000 zł do kwoty 8.390.000 zł,  
tj. o kwotę 3.390.000 zł  

Gmina Długołęka Rewitalizacja Parku w Szczodrem- 
zagospodarowanie terenów zielonych -346 040,31   

Zmniejszenie dotacji z kwoty  
696.300 zł do 350.259,69 zł, tj o kwotę 

346.040,31 zł 

Gminny System 
Wodociągów i Kanalizacji 
"KAMIENICA" Sp. z o.o.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w miejscowości Mała 

Kamienica 
  -28 201,00 

Zmniejszenie pożyczki z kwoty 
1.141.000 zł o kwotę 10.190 zł do kwoty 

1.130.810 zł oraz pożyczki na 
zachowanie płynności finansowej  

z kwoty 1.996.400 zł do kwoty  
1.978.389 zł, tj. o kwotę 18.011 zł. 

Dolnośląski Projekt 
Rekultywacji Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji -9 277 832,00   
Zmniejszenie dotacji z kwoty 16.102.300 

zł do kwoty 6.824.468 zł, tj. o kwotę 
9.277.832 zł 

 
 

Opracowała: Elżbieta Ruszkiewicz 


