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Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
planowanych do dofinansowania w 2008 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2008 została
sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa,
Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa
dolnośląskiego, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, „Strategię działania
WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2005 – 2008” oraz ustawowe regulacje wyznaczające
kierunki wydatkowania środków przez Fundusz.
Priorytetowo traktowane będą zadania zbieżne z celami strategicznymi
rozwoju województwa dolnośląskiego, które służą realizacji zobowiązań wynikających
z traktatu Akcesyjnego i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Dziedziny ochrony środowiska zostały ujęte w „Liście przedsięwzięć priorytetowych ...”
w układzie hierarchicznym.
1.

W dziedzinie ochrony wód

W pierwszej kolejności dofinansowywane będą przedsięwzięcia związane z realizacją
„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” w tym:
1.1 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mająca na celu osiągnięcie
wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska,
1.2 budowa systemów kanalizacyjnych,
1.3 budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe zagospodarowanie
osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.
2.

W dziedzinie gospodarki wodnej

2.1

Zwiększanie zasobów dyspozycyjnych wody oraz wyższa skuteczność ochrony
przeciwpowodziowej poprzez wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, programów
małej retencji, działań administratorów cieków dotyczących budowy i modernizacji
urządzeń ochronnych.
2.2. Rozbudowa infrastruktury w zakresie budowy i rozbudowy ujęć wodnych oraz budowy
systemów wodociągowych w ramach realizacji programów porządkowania gospodarki
ściekowej na tych terenach w pierwszej kolejności w połączeniu z systemem
kanalizacji.
3.

W dziedzinie ochrony powietrza

3.1. Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania
paliw i procesów technologicznych.
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3.2. Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystycznouzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich.
3.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe.
3.4. Racjonalizacja gospodarki energią.
3.5. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw.
4.

W dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

4.1. Realizacja gminnych, międzygminnych, powiatowych i wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych, w tym wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych
i kompostowni.
4.2. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów,
a zwłaszcza odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektronicznego oraz
zużytych karoserii samochodowych.
4.3. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko, przemysł oraz wydobycie
kopalin pospolitych i podstawowych.
4.4. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych oraz odpadów
przemysłowych.
4.5. Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska spowodowanych wydobywaniem
i przetwarzaniem kopalin.
4.6. Rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz
zapewniających ich minimalizację w procesach produkcyjnych.
5.

W dziedzinie leśnictwa

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych.
Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa.
Ochrona ekosystemów leśnych.
Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ich ochrona przed innymi klęskami
żywiołowymi.

6.

W dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu

6.1. Zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów chronionych.
6.2. Restytucja gatunków fauny i flory.
6.3. Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa
(inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany
urządzeniowe lasów itp.).
7.

W dziedzinie edukacji ekologicznej

7.1. Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w regionalnych ośrodkach
edukacji ekologicznej, szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych oraz w parkach
narodowych i krajobrazowych.
7.2. Realizacja programów edukacyjnych, zgodnych z Programem Edukacji Ekologicznej
dla Dolnego Śląska, poprzez bezpośrednie działania szkoleniowe i propagandowe,
wydawnictwa popularyzujące wiedzę ekologiczną, zakup sprzętu i materiałów dla
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działalności edukacyjnej, konferencje, seminaria, wystawy, konkursy, olimpiady,
festiwale upowszechniające wiedzę i postawy ekologiczne.
7.3. Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną.

8.

W dziedzinie ochrony przed hałasem
Poprawa klimatu akustycznego na terenach zagrożonych hałasem, a zwłaszcza hałasem
komunikacyjnym.

9.

W pozostałych dziedzinach

9.1. Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną.
9.2. Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskowego.
9.3. Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii.
9.4. Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na
środowisko.
9.5. Zadania z zakresu monitoringu środowiska a zwłaszcza państwowego monitoringu
środowiska.
9.6. Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska.
9.7. Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i
gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe.
9.8. Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego, bezpośrednio oddziaływujących
na stan gleby, powietrza i wód, zwłaszcza na obszarach szczególnie chronionych na
podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, które uzyskały priorytet gminnych
i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9.9. Wdrażanie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
a w szczególności
tworzenia
baz
danych
podmiotów
korzystających
ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) WFOŚiGW we Wrocławiu będzie
wspierał finansowo w pierwszej kolejności przedsięwzięcia realizowane z udziałem
środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności w załączniku 1 do niniejszej
listy.

