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Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Dotacja  
( zł)  

Pożyczka 
 ( zł) 

Zmniejszenie/zwiększenie pomocy 
finansowej 

UCZ- Uchwała Zarządu, 
UCR -Uchwała Rady Nadzorczej 

 

Gmina Dobromierz 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji Gniewków, 
gmina Dobromierz-I Etap, 
budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Czernicy, 

Gniewkowie i Dzierzkowie 

   do kwoty  
3 103 678,94 

Pożyczka przeznaczona na 
zachowanie płynności finansowej 

przedsięwzięcia współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. 

Wniosek na RN 

EMDE  
Mikroinstalacja fotowoltaiczna  

w Staniszowie  
 ( woj. dolnośląskie) 

  99 320,00   

Gmina Stoszowice 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego – Gmina 

Stoszowice-etap II 

  -38 844,05 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
433/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 353.000 zł do 
kwoty 314.155,95 zł,  tj. o kwotę 

38.844,05 zł. 

Gmina Bardo Program ograniczenia niskiej 
emisji w Gminie Bardo   -49 120,11 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

117/2017 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 507.000 zł 

na pożyczkę do kwoty 457.879,89 zł,  
tj. o kwotę 49.120,11 zł. 
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Gmina Kąty Wrocławskie 

Dofinansowanie do wymiany 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym lub biomasie na nowe, 
ekologiczne źródło ciepła na 

terenie gminy Kąty 
Wrocławskie 

  -11 571,83 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
350/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki  z kwoty 196.350 zł do 
kwoty 184.778,17 zł,  tj. o kwotę 

11.571,83 zł. 

Gmina Wrocław 

Program dotacji do wymiany 
lokalnych źródeł ciepła na 

proekologiczne oraz towarzyszącej 
jej termomodernizacji w 

przypadku budynków 
wielorodzinnych – część I 

-103 815,78 -51 913,69 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

25/2014 pomocy finansowej w 
formie dotacji z kwoty 12.000.000 zł  
na dotację do kwoty 11.896.184,22 
zł, tj. o kwotę 103.815,78 zł oraz w 
formie pożyczki z kwoty 6.000.000 

zł na pożyczkę do kwoty 
5.948.086,31 zł, tj. o kwotę 

51.913,69 zł.  

Gmina Długołęka 
Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu 
gminy Długołęka w 2018r 

-23 794,49   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
206/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 53.190,87 zł do 
kwoty 29.396,38 zł, tj. o kwotę 

23.794,49 zł 

Gmina Milicz 
Realizacja programu usuwania 
azbestu z terenu Gminy Milicz 

w roku 2018 
-9 225,05   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
210/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 39.581,73 zł do 
kwoty 30.356,68 zł, tj. o kwotę 

9.225,05 zł. 
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Gmina Czernica 

Demontaż, zbieranie, transport 
oraz unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Czernica 

-6 354,32   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
203/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 11.309,14 zł do 
kwoty 4.954,82 zł, tj. o kwotę 

6.354,32 zł. 

Gmina Strzelin Realizacja Programu Usuwania 
Azbestu z terenu gminy Strzelin -1 832,96   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
192/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z  kwoty 24.713,32 zł do 
kwoty 22.880,36 zł, tj. o kwotę 

1.832,96 zł. 

Gmina Miękinia 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 

gminy Miękinia  
w 2018 roku 

-32 529,49   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
218/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 54.533,96 zł do 
kwoty 22.004,47 zł, tj. o kwotę 

32.529,49 zł. 

Gmina Siechnice 
Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Siechnice w 2018 roku 

-9 864,44   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
190/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 20.840,50 zł do 
kwoty 10.976,06 zł, tj. o kwotę  

9.864,44 zł. 
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Gmina Kłodzko 

Remont i rozbudowa ujęcia 
wody w Ołdrzychowicach 

Kłodzkich przy ul. Sportowej 
dla wodociągu w Żelaźnie 

 do kwoty 350 
590,68 

do kwoty           
525 886,03 Wniosek na RN 

Gmina Niechlów 
Zagospodarowanie zieleni 

wiejskiej w miejscowości Bełcz 
Wielki 

30 588,00     

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 

Rybackiej we Wrocławiu 

Wyposażenie Posterunków 
Państwowej Straży Rybackiej w 
Miliczu i Wrocławiu w sprzęt 
umożliwiający zachowanie i 

przywracanie bioróżnorodności ze 
szczególnym uwzględnieniem 

obszarów chronionych na terenie 
powiatów milickiego, 

trzebnickiego, górowskiego i 
oleśnickiego 

    

Zmieniono listę pjb  
w UCZ Nr 749/2017, 533/2018. 

Wysokość środków na 2018 r. 58.500 
zł.  

Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu 

Piastowski Ekoogród – zajęcia  
w stacji badawczo-
dydaktycznej roślin 

Warzywnych i ozdobnych 
 w Psarach w celu edukacji 
ekologicznej uczniów szkół 

podstawowych woj. 
dolnośląskiego 

-3 450,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
725/2017 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 32.980 zł do kwoty 

29.530 zł, tj. o kwotę 3.450 zł. 
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Gmina Krośnice 
Doposażenie ścieżki 

przyrodniczej STAWY 
KROŚNICKIE 

-3 746,60   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
280/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 26.000 zł do kwoty 
22.253,40 zł, tj. o kwotę 3.746,60 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy we 

Wrocławiu 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 
 i młodzieży -kolonie -1 540,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
442/2018 

 i 538/2018 pomoc finansową w 
formie dotacji z kwoty 37.940 zł do 

kwoty 36.400 zł,  
tj. o kwotę 1.540 zł. 

Gminny System 
Wodociągów 
 i Kanalizacji 

„KAMIENICA” sp. zo.o. 

Budowa podłączeń budynków 
do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 

Kromnów i Kopaniec 

  820,00 

Zwiększono przyznaną UCZ Nr 
625/2018 pomoc finansową w formie 
pożyczki z kwoty 70.350 zł do kwoty 

71.170 zł,  
tj. o kwotę 820 zł. 

Gmina Długołęka 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej 

Domaszczyn – Długołęka wraz  
z modernizacją przepompowni 

ścieków sanitarnych – dla 
odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z m. Szczodre – 
gm. Długołęka 

  
Pożyczka do 

kwoty              
1 184 640 

Wniosek na RN 

Gmina Zawonia 
Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Sucha 
Wielka 

dotacja do kwoty      
184 000 

pożyczka do 
kwoty            

556 000 
Wniosek na RN 
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Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

„Dolina Baryczy” sp. zo.o. 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Kaszowo pod Miliczem 

  
pożyczka do 

kwoty             
1 062 067,50 

Wniosek na RN 

Miasto Kowary 
Modernizacja źródeł energii 
cieplnej na terenie Gminy 

Miejskiej Kowary 
  -14 325,50 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
430/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 152.000 zł do 
kwoty 137.674,50 zł, tj. o kwotę 

14.325,50 zł. oraz zmieniono nazwę 
zadania na: „Modernizacja źródeł 
energii cieplnej na terenie Gminy 

Miejskiej Kowary etap II” 

Gmina Żmigród 
Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest w Gminie 
Żmigród 

-7 343,72   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
205/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 32.847,82 zł do 
kwoty 25.504,10 zł, tj. o kwotę 

7.343,72 zł. 

Gmina Twardogóra 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 

gminy Twardogóra w roku 
2018 

-6 016,01   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
215/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji  z kwoty 15.030 zł do kwoty 
9.013,99 zł, tj. o kwotę 6.016,01 zł. 
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Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Remediacja historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi występującego na działce o 
nr ewid. 14/4 AM 91 przy ul. 

Sikorskiego w Oławie. Etap I i II - 
ocena zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi i opracowanie 
projektu planu remediacji 

    
Zmieniono listę w UCZ Nr 738/2017. 

Wysokość środków na 2018 r.  
25.830 zł 

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 

-112 000,00   

Wniosek na RN 
 o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

81/2018 pomocy finansowej w 
formie dotacji z kwoty 1.104.118 zł 
na dotację do kwoty 992.118 zł, tj. o 

kwotę 112.000 zł. 

Stawy Milickie Spółka 
Akcyjna 

Zachowanie bioróżnorodności  
i ochrona in situ ptactwa wodno-

błotnego na terenie 
gospodarowania spółki „Stawy 

Milickie” S.A. 

-15 152,14   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
446/2017, Nr 333/2018 pomoc 

finansową w formie dotacji z kwoty 
244.808,40 zł do kwoty 229.656,26 

zł,  tj. o kwotę 15.152,14 zł. 

Powiat Trzebnicki 

Wykonanie inwentaryzacji 
stanu lasów oraz uproszczonych 

planów urządzania lasu dla 
lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa w 
powiecie trzebnickim 

21 784,50     
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Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Dolnośląski 

Oddział Regionalny 

Organizacja związanego  
z edukacją ekologiczną XVII 

Regionalnego Konkursu 
Plastycznego i Fotograficznego 
„Chrońmy przyrodę ojczystą” 

5 000,00     

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu 

Zakup i przystosowanie 
samochodów ratowniczo-
gaśniczych z funkcją do 
ograniczania stref skażeń 

chemicznych i ekologicznych 

    

Zmieniono listę pjb  
w UCZ Nr 746/2017, Nr 108/2018, 

340/2018 i nazwę zadania na 
"Dostawa 6 sztuk samochodów 

ratowniczo-gaśniczych z funkcją 
do ograniczania stref skażeń 

chemicznych i ekologicznych". 
Kwota środków na 2018  1.800.000 

zł 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Dostawa i montaż mebli 
biurowych 

 i laboratoryjnych, w ramach 
pierwszego wyposażenia nowego 
obiektu - laboratorium WIOŚ we 

Wrocławiu wraz z zapleczem 
szkoleniowo-dydaktycznym  

    

Zmieniono listę pjb  
w UCZ Nr 748/2017, 249/2018 . 

Kwota środków na 2018  2.174.324 
zł 
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Gmina Męcinka 

„Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach: 
Pomocne, Kondratów, 
Muchów, Stanisławów, 

Myślinów – I etap” 

-159 479,00 -478 437,00 

Wniosek do RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

3/2017 i 64/2017 pomocy finansowej 
w formie dotacji z kwoty 456.566 zł  
na dotację do kwoty 297.087 zł, tj. o 

kwotę 159.479 zł oraz  
w formie pożyczki z kwoty 

1.369.698  zł na pożyczkę do kwoty 
891.261 zł, tj. o kwotę 478.437 zł.  

Miasto i Gmina Węgliniec Ograniczanie niskiej emisji  
na terenie gminy Węgliniec   -29 930,68 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
680/2017 pożyczkę z kwoty 219.292 

zł do kwoty 189.361,32 zł, tj. o 
kwotę 29.930,68 zł. 

Gmina Stara Kamienica 
Modernizacja ogrzewania  

w Szkole Podstawowej D.C. 
Fiedricha w Kopańcu 

15 000,00 45 000,00   

Dziewiątka Firma 
Handlowo-Usługowa  

Termomodernizacja 
prywatnego domu opieki w 

Łazisku 
  

 pożyczka         
do kwoty                       

860 079,80 
 Wniosek na RN 
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Gmina Wrocław 

Program dotacji do wymiany 
lokalnych źródeł ciepła na 

proekologiczne oraz towarzyszącej 
jej termomodernizacji w 

przypadku budynków 
wielorodzinnych – część II 

-126 951,32 -63 475,43 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

16/2015 pomocy finansowej w 
formie dotacji z kwoty 12.000.000 zł 
na dotację do kwoty 11.873.048,68 
zł, tj. o kwotę 126.951,32 zł oraz w 
formie pożyczki z kwoty 6.000.000 

zł na pożyczkę do kwoty 
5.936.524,57 zł, tj. o kwotę 

63.475,43 zł.   

Gmina Ząbkowice Śląskie 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Ząbkowice Śląskie w 

roku 2018 

-2 641,13   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
174/2018 i 681/2018 pomoc 

finansową w formie dotacji z kwoty 
40.514,88 zł do kwoty 37.873,75 zł, 

tj. o kwotę 2.641,13 zł. 

Gmina Węgliniec 

Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami dla 

miejscowości Kościelna Wieś, 
Okrąglica, Ruszów w Gminie 

Węgliniec 

  
pożyczka do 

kwoty              
1 979 775 

Wstępna akceptacja wniosku i 
skierowanie do dalszego 

procedowania.  
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Powiat Zgorzelec 

Wyposażenie Zespołu Szkół 
Zawodowych i Licealnych w 

Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny 
potrzebny do prowadzenia zajęć  i 

kształcenia w zawodzie pn. 
”Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej wraz z 
dostosowaniem pomieszczeń” 

-2 772,40   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
437/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 206.850,60 zł do 
kwoty 204.078,20 zł,  tj. o kwotę 

2.772,40 zł.  

Nadleśnictwo Lwówek 
Śląski 

Międzynarodowa Konferencja 
„Dobre z lasu – zdrowo jemy, 

zdrowo żyjemy” 
-3 600,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
617/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 10.250 zł do kwoty 

6.650 zł,  
 tj. o kwotę  3.600 zł. 

Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego  

w Polkowicach 

„Zostań EkoBohaterem” 
program edukacji ekologicznej 

dla mieszkańców Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego 

-1 834,00   

UCZ Nr 101/2018  
i 369/2018 zmniejszono dotację z 

kwoty 68.954  zł do kwoty 67.120 zł, 
  tj. o kwotę 1.834 zł.  

Gmina Wojcieszów Ograniczenie niskiej emisji  
w Gminie Wojcieszów   -10 224,55 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 
267/2018 pomocy finansowej w 

formie pożyczki z kwoty 374.000 zł 
do kwoty 363.775,45 zł,  tj. o kwotę 

10.224,55 zł. 
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Gmina Sulików Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Sulików     

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 113/2018 z dnia 
20.07.2018 r. Zarząd stwierdza, 
iż przyznane dofinansowanie w 

formie pożyczki wynosi 328.309,27 
zł. 

Gmina Stara Kamienica 
Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Stara Kamienica 
ETAP I 

  -5 850,80 

Zmniejszono pomoc finansową w 
formie  pożyczki przyznaną UCZ Nr 

692/2017 
 z kwoty  42.000 zł do kwoty 

36.149,20 zł,  
 tj. o kwotę  
5.850,80 zł. 

Gminy Jeżów Sudecki 
Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki - 

Etap I 
    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 138/2018 z dnia 
15.10.2018 r. Zarząd stwierdza, 
iż przyznane dofinansowanie w 

formie pożyczki wynosi 
 613.175 zł. 

Gmina Świerzawa 

Wykonanie podłączeń 
budynków do kanalizacji 

sanitarnej w Starej Kraśnicy 
gmina Świerzawa 

  42 959,00   
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Gmina Miejska Kamienna 
Góra 

Program wymiany starych 
źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym na nowe 

ekologiczne na terenie Gminy 
Miejskiej Kamienna Góra w 
ramach programu PPONE 

  -48 446,85 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

38/2018 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 498.807,40 
zł na pożyczkę do kwoty 450.360,55 

zł, tj. o kwotę 48.446,85 zł 

Gmina Zgorzelec 

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez zmianę systemu 

ogrzewania na terenie Gminy 
Zgorzelec 

  -93 123,61 

Wniosek na RN o zmniejszenie 
przyznanej UCR Nr 39/2018 pomocy 

finansowej w formie pożyczki z 
kwoty 661.465 zł na pożyczkę do 
kwoty 568.341,39 zł,  tj. o kwotę 

93.123,61 zł. 

Gmina Osiecznica 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 

dolnośląskiego realizowane na 
terenie Gminy Osiecznica 

  -72 913,25 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

6/2018 pomocy finansowej w formie 
pożyczki z kwoty 624.776,11 zł na 
pożyczkę do kwoty 551.862,86 zł,  

tj. o kwotę 72.913,25 zł. 

Gmina i Miasto Lwówek 
Śląski 

Poprawa jakości powietrza na 
terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski 
  286 724,58   
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Gmina Radwanice 

Ograniczenie niskiej emisji  
na obszarze Gminy Radwanice 
poprzez wymianę źródeł ciepła  

- etap I 

  -20 282,01 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
91/2018 i 551/2018 pomoc finansową 
w formie pożyczki z kwoty 219.450 

zł do kwoty 199.167,99 zł,  tj. o 
kwotę 20.282,01 zł. 

Gmina Radwanice 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze Gminy Radwanice 

poprzez wymianę źródeł ciepła 
– etap II 

  -53 659,84 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
227/2018 i 550/2018 pomoc 

finansową w formie pożyczki z 
kwoty z kwoty 235.450 zł do kwoty 
181.790,16 zł,  tj. o kwotę 53.659,84 

zł. 

Miasto Chojnów Zmiana systemu ogrzewania  
w budynkach mieszkalnych (4)   -38 905,12 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
330/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 138.000 zł do 
kwoty 99.094,88 zł,  tj. o kwotę 

38.905,12 zł. 

Gmina Zagrodno 

Realizacja zadania 
inwestycyjnego  

z zakresu ochrony środowiska, 
służącego ochronie powietrza, 

polegającego na zmianie 
ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie 
ekologiczne, realizowanego na 

terenie Gminy Zagrodno 

  -5 211,55 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
393/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 208.886 zł do 
kwoty 203.674,45 zł,  tj. o kwotę 

5.211,55 zł. 
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Miasto Chojnów 
Zmiana systemu ogrzewania  

w budynkach mieszkalnych II 
NABÓR 

  -56 741,57 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
394/2018 pomoc finansową w formie 
pożyczki z kwoty 365.091,42 zł do 
kwoty 308.349,85 zł,  tj. o kwotę 

56.741,57 zł. 

Gmina Ziębice 
Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze Gminy Ziębice- etap 

II 
  -14 080,51 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
395/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 300.000 zł do 
kwoty 285.919,49 zł,  tj. o kwotę 

14.080,51 zł. 

Gmina Długołęka 
Program ograniczenia niskiej 

emisji na obszarze gminy 
Długołęka 

  -86 136,32 

Wniosek na RN 
 o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

40/2018 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 679.250 zł 

na pożyczkę do kwoty 593.113,68 zł,  
tj. o kwotę 86.136,32 zł. 

Gmina  
Czarny Bór 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 

Gminy Czarny Bór - 2018 
-0,30   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
166/2018 

 i 679/2018 pomoc finansową w 
formie dotacji z kwoty  

22.299,82 zł  do kwoty 22.299,52 zł, 
tj. o kwotę 0,30 zł.  
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Gmina  
Polanica Zdrój 

Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest 

 z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie 

Gminy Polanica-Zdrój 

-7 790,53   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
164/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 12.899,60 zł do 
kwoty 5.109,07 zł, tj. o kwotę 

7.790,53 zł.  

Gmina Kostomłoty 

Usuwanie azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości położonych na 
terenie gminy Kostomłoty - V 

etap 

-8 463,10   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
209/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 15.423,97 zł do 
kwoty 6.960,87 zł, tj. o kwotę 

8.463,10 zł.  

Gminny System 
Wodociągów  
i Kanalizacji 

„KAMIENICA” sp. zo.o. 

Rozbudowa ujęcia wody  
w Kopańcu mająca na celu 

zwiększenie ilości poboru wody 
48 950,00 73 430,00 

Zadanie w ramach Programu 
priorytetowego dofinansowania ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 
przedsięwzięć przeciwdziałających 

deficytowi wody na obszarach 
objętych suszą w 2015r.” 
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Międzygminna Spółka 
Wodno-Kanalizacyjna 

„SUPLAZ”  
sp. zo.o. 

Przeciwdziałanie deficytowi 
wody na terenie Gminy 

Sulików 
29 200,00 43 800,00 

 Zadanie w ramach Programu 
priorytetowego dofinansowania ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 
przedsięwzięć przeciwdziałających 

deficytowi wody na obszarach 
objętych suszą w 2015r.” 

 

Gmina Lubin 
Odbudowa fosy-zbiornika 
wodnego w miejscowości 

Raszowa 
-1 942,00   

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

139/2017 i 105/2018 pomocy 
finansowej w formie dotacji z kwoty 

146.125 zł  na dotację do kwoty 
144.183 zł, tj. o kwotę 1.942 zł.  
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Gmina Kamieniec 
Ząbkowicki 

Budowa sieci wodociągowej  
w Doboszowicach   

pożyczka do 
kwoty               

2 283 599,78 
Wniosek na RN 

Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja” 

TRANSGEA – Transgraniczna 
współpraca w zakresie 

lokalnych działań 
adaptacyjnych do zmian 
klimatu, Działanie nr 2: 

Współpraca z gminami w 
zakresie adaptacji do zmian 

klimatu 
 z terenu Bolesławieckiego, 

Zgorzeleckiego, Lwóweckiego 

  
249 649,93 
pożyczka na 

płynność 
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Zakład Gospodarki 
Komunalnej  

w Twardogórze Sp. z o.o. 

Działania edukacyjne związane  
z promocją PSZOK  
w Twardogórze przy  

ul. Wrocławskiej 

-187,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
572/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 7.108,53 zł do kwoty 

6.921,53 zł, tj. o kwotę 187 zł. + 
zgodnie z decyzją  Zarządu zmiana 
nazwy wnioskodawcy na: „Zakład 
Gospodarki Komunalnej sp. zo.o” 

 i nazwa zadania na: "Modernizacja 
Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na 
terenie miasta Twardogóra, przy ul. 

Wrocławskie 15-działania 
edukacyjne" 

Gmina Wałbrzych  

Opracowanie mapy akustycznej 
dla Miasta Wałbrzycha oraz 

opracowanie Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla 

Miasta Wałbrzycha 

    Odmowa przyznania pomocy 
finansowej 

Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 

Dolnośląska 

Profilaktyka zdrowotna dzieci 
zamieszkałych na obszarach, na 
których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska 

-2 800,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
441/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 35.000 zł do kwoty 

32.200 zł, 
tj. o kwotę 2.800 zł.  
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Gmina Środa Śląska 

Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z 
nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Środa Śląska 

-10 257,51   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
194/2018 pomoc finansową w formie  

dotacji  z kwoty 37.853,45 zł do 
kwoty 27.595,94 zł, tj. o kwotę 

10.257,51 zł.  

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji "NYSA"  
Sp. z o.o. 

Zakup i dostawa samochodu 
specjalistycznego na potrzeby 
działalności Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji 
"NYSA" sp. z o.o. w Zgorzelcu 

  
 Pożyczka do 

kwoty            
800 000,00 

Wstępna akceptacja wniosku i 
skierowanie do dalszego 

procedowania 

Gmina Miejska Złotoryja 
Budowa sieci wodociągowej 

 i kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Jerzmanickiej – etap I 

  154 000,00   

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Elżbiety w 

Miłkowie 

Podniesienie efektywności 
energetycznej budynku 

Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zgromadzenia 
Sióstr Świętej Elżbiety w 

Miłkowie 

dotacja  
 do kwoty           

59 990 

Pożyczka  
 do kwoty              

149 983,08 

Wstępna akceptacja wniosku i 
skierowanie do dalszego 

procedowania 
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Gmina Polanica Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego – Gmina 
Polanica -Zdrój – etap II 

  -207 927,64 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
228/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki  z kwoty 392.000 zł do 
kwoty 184.072,36 zł,  tj. o kwotę 

207.927,64 zł. 

Gmina Polanica Zdrój 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 

dolnośląskiego - Gmina Polanica - 
Zdrój 

  -38 346,91 

Zmniejszenie przyznanej UCZ Nr 
455/2017 pomocy finansowej w 

formie pożyczki z kwoty 459.850 zł  
na pożyczkę do kwoty 421.503,09 zł,  

tj. o kwotę 38.346,91 zł. 

Gmina Lewin Kłodzki 
Termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  
w Lewinie Kłodzkim 

  -43 344,96 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

79/2018 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 282.000 zł 

na pożyczkę do kwoty  
238.655,04 zł, tj. o kwotę 43.344,96 

zł. 
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Wniosek do RN o uchylenie Uchwały 
Rady Nadzorczej WFOŚiGW we 

Wrocławiu Nr 86/2017 z dnia 
04.09.2017 r. w sprawie ustalenia 

Wniosek do RN  
o uchylenie Zasad dofinansowania ze 

środków Funduszu zadań 
planowanych do realizacji w latach 

2017-2019 określonych w  
„Porozumieniu w sprawie 
współudziału finansowego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu w realizacji zadań z 
zakresu gospodarki wodnej  

planowanych 
do realizacji w latach 2017-2019 

przez  Województwo Dolnośląskie”. 

      

Koło Łowieckie 
„Cyranka” 

 w Środzie Śląskiej 

Odbudowa populacji zająca 
szaraka na terenie obwodów 

łowieckich nr 192, 221 w woj. 
dolnośląskim dzierżawionych 

przez Koło Łowieckie 
„Cyranka” w Środzie Śląskiej 

-1 010,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
267/2017 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 31.200 zł do kwoty 

30.190 zł,  
 tj. o kwotę 1.010 zł. 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
 i Kanalizacji  

w Bolesławcu Spółka zo.o. 

Akcja edukacyjna „Woda 
źródło życia czyli z PWIK’iem  
o wodzie, ściekach i zielonej 

energii 

-600,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
404/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 9.300 zł do kwoty 
8.700 zł,  tj. o kwotę 600 zł. 
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Liga Ochrony Przyrody  
w Warszawie Okręg w 

Jeleniej Górze 

Wydawnictwo książkowe  
pt. „Jeleniogórskie konkursy 

ekologiczne LOP” 
3 700,00     

Stowarzyszenie 
Dolnośląski Instytut 

Dialogu 
 i Tolerancji  
w Świdnicy 

Program edukacji ekologicznej 
„Ekologia wyzwaniem dla 

religii” 
100 060,00     

Polskie Radio-Regionalna 
Rozgłośnia we Wrocławiu-

Radio Wrocław-Spółka 
Akcyjna 

Zdrowa Atmosfera -51,44   

 Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
525/2018  dotację z kwoty 60.021,60 

zł do kwoty 59.970,16 zł, 
 tj. o kwotę 51,44 zł. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Najświętszej Maryi 

Panny Matki Miłosierdzia 
we Wrocławiu -Kowalach 

Akcja -  Edukacja.  
Żyj ekologicznie, bądź patriotą -110,72   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
460/2018 pomoc finansową w formie 

dotacji z kwoty 6.000 zł  
do kwoty 5.889,28 zł, tj.  

o kwotę 110,72 zł. 

„Oświata Wrocław”  

Profilaktyka zdrowotna dzieci 
zamieszkujących na obszarach 

województwa dolnośląskiego, na 
których występują przekroczenia 

jakości środowiska 

-420,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
444/2018 i 643/2018 pomoc 

finansową w formie dotacji z kwoty 
40.460 zł do kwoty 40.040 zł, tj. o 

kwotę 420 zł.  
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PGE Górnictwo  
i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka 
Akcyjna 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
poprzez modernizację układu 

technologicznego oraz 
uciepłowienie bloków 5 i 6  

w PGE GiEK S.A. 

  Pożyczka do kwoty                 
14 400 000,00 Wniosek na RN 

Gmina Wińsko Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji w Gminie Wińsko   - 50 025 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
296/2018 

 i 452/2018 pomoc finansową w 
formie pożyczki z kwoty  185.326 zł 

do kwoty 135.301 zł, 
 tj. o kwotę 50.025 zł 

Gmina Bogatynia 

Ograniczanie niskiej emisji na 
obszarze województwa 

dolnośląskiego na terenie gminy 
Bogatynia 

    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej 

Nr 114/2018 z dnia 20.07.2018 r. 
Zarząd stwierdza, iż przyznane 

dofinansowanie w formie pożyczki 
wynosi 639.225,18 zł. 
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Gmina Gryfów Śląski 

Ochrona powietrza związana  
z trwałą likwidacją w lokalach 

mieszkalnych i 
nieruchomościach ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na 
przyjazne środowisku źródła 
ciepła w ramach Programu 

ograniczania niskiej emisji dla 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski 

    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej  

Nr 112/2018 z dnia 20.07.2018 r. 
Zarząd stwierdza, iż  

dofinansowanie  
w formie pożyczki wynosi 

715.453,38 zł. 

Gmina Pieńsk 

Udzielenie dotacji celowych 
osobom fizycznym oraz 

wspólnotom mieszkaniowym ze 
środków budżetu Gminy Pieńsk 
na zadanie służące ograniczeniu 

niskiej emisji, polegające na 
zmianie systemu ogrzewania  

w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji...” 

  -63 291,78 

Wniosek do RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

2/2018 pomocy finansowej w formie 
pożyczki z kwoty 1.143.067,68 zł na 
pożyczkę do kwoty 1.079.775,90 zł,  

tj. o kwotę 63.291,78 zł. 

Miasto Chojnów Zmiana systemu ogrzewania  
w budynkach mieszkalnych (3)   -29 804,69 

Zmniejszono przyznaną UCZ 
 Nr 328/2018  i 549/2018 pomoc finansową 

w formie pożyczki  
z kwoty 142.678,23 zł do kwoty 112.873,54 

zł  tj. o kwotę 29.804,69 zł. 
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Gmina Jawor Zmiana systemu ogrzewania na 
terenie miasta Jawor – część 2/1   350 000,00   

Gmina Jawor Zmiana systemu ogrzewania na 
terenie miasta Jawor – część 2/2   204 650,00   

Gmina Jawor Zmiana systemu ogrzewania na 
terenie miasta Jawor – część 2/3   195 350,00   

Gmina Niemcza 

Ograniczenie niskiej emisji 
polegające na zmianie instalacji 
grzewczych nieekologicznych 

na instalacje grzewcze 
proekologiczne 

  -1 500,00 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
396/2018 i 552/2018 pomoc 

finansową w formie pożyczki z 
kwoty 21.000 zł do kwoty 19.500 zł  

 tj. o kwotę 1.500 zł. 

Gmina Międzylesie 

Dofinansowanie przedsięwzięć 
związanych z likwidacją pieców 

starej generacji i wymianę na 
ekologiczne źródła ciepła w 

Gminie Międzylesie 

  -48 127,00 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
76/2018 

 i 268/2018 pomoc finansową w 
formie pożyczki z kwoty 304.906 zł 

do kwoty 256.779 zł,  
 tj. o kwotę 48.127 zł. 
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Gmina Strzegom 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 
Gminie Strzegom  
w 2018r. –Etap I 

  142 049,12   

Gmina Twardogóra 

Dofinansowanie przedsięwzięć 
służących ochronie powietrza 

związanych z trwałą likwidacją 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym lub biomasie na terenie 

Gminy Twardogóra 

  -5 851,84 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
318/2018 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 212.750 zł do 
kwoty 206.898,16 zł, tj. o kwotę 

5.851,84 zł. 

Gmina Wisznia Mała 

Udzielenie osobom fizycznym 
dotacji celowej z budżetu 
gminy Wisznia Mała na 

dofinansowanie przedsięwzięć 
związanych 

 z ograniczeniem niskiej emisji 

    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej  

Nr 95/2018 z dnia 29.06.2018 r. 
Zarząd stwierdza, iż dofinansowanie  

w formie pożyczki wynosi 
493.122,51 zł. 

Centrum Turystyki 
 i Kultury  

w Ścinawie 

ROEE-LGOM miejscem 
kształtowania właściwych 

postaw dzieci i młodzieży z 
zakresu edukacji ekologicznej 

-16 400,00   

Zmniejszono przyznaną UCR Nr 
356/2017, 724/2017 i 305/2018 

pomoc finansową  
w formie dotacji z kwoty 40.000 zł 

do kwoty  
23.600 zł, tj. o kwotę 16.400 zł. 
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Dolnośląska Szkoła 
Wyższa  

 z siedzibą  
we Wrocławiu 

Konferencja naukowa Dzień 
OŹE: Energia w przestrzeni 

miejskiej 
-2 600,00   

Uchylono UCZ Nr 714/2018 i 
dotację  

w kwocie 2.600 zł 

Dolnośląska Szkoła 
Wyższa z siedzibą  

we Wrocławiu  

Monografia: Ochrona zasobów 
środowiska i zrównoważony 

rozwój przy urabianiu 
materiałem wybuchowym 
dolnośląskich surowców 

skalnych 

    Odmowa przyznania pomocy 
finansowej 

Gmina Legnica 
Edukacyjne wydawnictwa 
ekologiczne poświęcone 

zabytkowej Palmiarni w Legnicy 
-24 000,00   

Uchylono UCZ  
Nr 420/2018 i dotację 
w kwocie  24.000 zł 

Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu 

Organizacja ekologicznych 
zajęć edukacyjnych nt. zwierząt 

dzikich występujących w 
zróżnicowanych ekosystemach 

Polski 

-55 375,00   
Uchylono UCZ  

Nr 274/2018 i dotację  
w kwocie 55.375 zł 

Uniwersytet Wrocławski 

Potencjał biogazowy biomasy 
łąkowej użytków zielonych  
z nizinnej części Dolnego 

Śląska (BIOPAL-GAZ-EDU) 
 – etap I 

 dotacja do kwoty       
527 148   

Wniosek do RN o zatwierdzenie 
wniosku + 

  wniosek o zgodę na "inny sposób 
finansowania zadania" 

Fundacja Kierunek 
Przygoda 

„Lato z przygodą”- profilaktyka 
zdrowotna dzieci i młodzieży 
 z terenu Wrocławia na obozie 
 i kolonii w Świętouściu oraz 

Darłówku 

-560,00   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
380/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 38.500 zł do kwoty 

37.940 zł,  
tj. o kwotę 560 zł. 



Wykaz Uchwał Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, podjętych w okresie od dnia 08 listopada 2018 r. do dnia 09 stycznia 2019 r.                                       
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań 

 29 

 
 
 

Nazwa Wnioskodawcy Nazwa zadania Dotacja 
( zł) 

Pożyczka 
(zł) 

Zmniejszenie/zwiększenie pomocy 
finansowej,  

UCZ- Uchwała Zarządu, 
UCR- Uchwała Rady Nadzorczej, 
PONE II – program Priorytetowy 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego Edycja II. 
 

Wodociągi  
i Kanalizacja 

 Sp. zo.o.  
w Dzierżoniowie 

Budowa Kolektora sanitarnego 
z Piławy Górnej do 

oczyszczalni ścieków  
w Bielawie 

    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 99/2018 z dnia 

29.06.2018 r. Zarząd stwierdza, iż 
przyznane dofinansowanie w formie 
pożyczki na zachowanie płynności 

finansowej przedsięwzięcia 
współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej wynosi 
2.416.904,58 zł. 

Gmina  
Męcinka 

Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Piotrowice 
 z wpięciem do systemów  

w Jaworze 

  
 pożyczka do 

kwoty               
840 406,22 

Wstępna akceptacja 
 i skierowanie do dalszego 

procedowania 
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Gmina Jeżów Sudecki 
Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki- 

Etap I 
    

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 138/2018 z dnia 
15.10.2018 r. oraz w związku z 

Uchwałą Zarządu Nr 773/2018 z dnia 
05.12.2018 r. Zarząd stwierdza, iż 

przyznane dofinansowanie w formie 
pożyczki wynosi  

604.291 zł. 

Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej  

w Jeleniej Górze 

Nowoczesne zarządzanie 
energią w Wojewódzkim 

Centrum Szpitalnym Kotliny 
Jeleniogórskiej – etap I: 

Termomodernizacja wraz  
z wymianą instalacji c.o.  

w budynku „D” 

    
Wniosek na RN 

Odmowa umorzenia części pożyczki 
w kwocie 91.875  

Gmina Miejska 
Dzierżoniów 

Zmiana sposobu ogrzewania  
w Dzierżoniowie w celu 

ograniczenia niskiej emisji – 
Program Małych Ulepszeń 

  -115 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
270/2018 pomocy finansowej w 

formie pożyczki z kwoty 52.061 zł 
do kwoty 51.946 zł,  
tj. o kwotę 115 zł. 

Gmina Ząbkowice Śląskie 
Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie gminy Ząbkowice 
Śląskie – etap II 

  -85 327,65 

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
553/2017 pomoc finansową w formie 

pożyczki z kwoty 239.165 zł do 
kwoty 153.837,35 zł, tj. o kwotę 

85.327,65 zł. 
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Gmina Ząbkowice Śląskie 
Ograniczenie niskiej emisji na 

terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie- etap III 

  -171 069,31 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

77/2018 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 918.450 zł 
na pożyczkę do kwoty 747.380,69 

zł,  
tj. o kwotę 171.069,31 zł. 

Gmina Głuszyca 

Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Głuszyca – 

zmiana systemu ogrzewania, 
wymiana pieców 

  -28 620,94 

Wniosek na RN  
o zmniejszenie przyznanej UCR Nr 

37/2018 pomocy finansowej w 
formie pożyczki z kwoty 520.000 zł 
na pożyczkę do kwoty 491.379,06 

zł, tj. o kwotę 28.620,94 zł. 

Gmina Bielawa Tak dla czystego powietrza  
w Bielawie -3 000   

Uchylenie UCZ  
Nr 516/2018 i dotacji  
w kwocie 3.000 zł. 

Gmina Strzegom 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 
Gminie Strzegom  

w 2018 r. – etap IIA 

  288 970,57 PONE II 

Gmina Strzegom 

Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa 
dolnośląskiego poprzez 

wymianę źródeł ciepła w 

  96 000 PONE II 
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Gminie Strzegom  
w 2018 r. – etap IIB 

Gmina Strzelin Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Gminy Strzelin     

W wykonaniu Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 165/2018 

 z dnia 29.11.2018 r. Zarząd 
stwierdza,  iż  dofinansowanie 

 w formie pożyczki wynosi 
743.259,33 zł. 

Powiat Wołowski 

Rewitalizacja budynku 
Powiatowego Centrum 

Medycznego w Wołowie – 
Modernizacja źródła ciepła 
poprzez adaptację części 

poddasza nieużytkowego na 
lokalną kotłownię 

kondensacyjną 

dotacja do kwoty         
156 605,17 

pożyczka do 
kwoty            

469 815,52  

Wstępna akceptacja wniosku 
 i skierowanie do dalszego 

procedowania 

Górnołużyckie 
Stowarzyszenie 

Pszczelarzy  
w Zgorzelcu 

Ochrona pszczół na terenie 
województwa dolnośląskiego 25 974,62   Program ochrony pszczół 

Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Wrocławiu 

Edukacja ekologiczna dzieci, 
młodzieży 

 i nauczycieli w roku 2018 
-8 965,72   

Zmniejszono przyznaną UCZ Nr 
64/2018 pomoc finansową w formie 
dotacji z kwoty 89.000 zł do kwoty 

 80.034,28 zł, tj. o kwotę 8.965,72 zł. 
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Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu 

Przyrodnicze Muzeum 
Ekologiczne w Ośrodku Badań 
Środowiska Leśnego i Hodowli 
Zwierząt Łownych w Złotówku 

184 556     

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Działania ochrony czynnej w 
obszarach Natura 2000 i 

rezerwatach przyrody Dolnego 
Śląska     

100 000 zł, kwota dofinansowania na 
2019 r., 

(państwowa jednostka budżetowa)  

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Oznakowanie tablicami 
informującymi o nazwie formy 
ochrony przyrody wybranych 

obszarów Natura 2000 na 
terenie województwa 

dolnośląskiego 
    

82 000 zł, kwota dofinansowania na 
2019 r., całkowita kwota 

dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu 205 000 
zł. Termin realizacji zadania 2019-

2020 r.  
(państwowa jednostka budżetowa) 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu 

Remediacja wybranych terenów 
zanieczyszczonych w 

województwie dolnośląskim 
    

117 000, kwota dofinansowania na 
2019 r.    (państwowa jednostka budżetowa),   

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu 

Zakup samochodów 
ratowniczo-gaśniczych z 

funkcją do ograniczania stref 
skażeń chemicznych i 

ekologicznych 

    
1 500 000 zł  kwota dofinansowania 

na 2019 r., 
 (państwowa jednostka budżetowa) 
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Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu 

Przebudowa i przystosowanie 
ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 
przeznaczeniem na samochód 

specjalny wężowy 

    
187 000 zł  kwota dofinansowania na 

2019 r.,  
(państwowa jednostka budżetowa)   

Gmina Dobromierz 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji Gniewków, 
gmina Dobromierz-I Etap, 
budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Czernicy, 

Gniewkowie i Dzierzkowie 

    

Wniosek na RN 
 o uchylenie UCR Nr 159/2018 i 

pożyczki 
 na płynność do kwoty 3.103.678,94 

zł. 

Łączna kwota 
dofinansowania   
w formie dotacji  
w ramach listy 

 
Program Priorytetowy 

„Czyste Powietrze” 
 

1/2018 z dnia 20.12.2018 

 do kwoty 
196.534,46  Program Priorytetowy „Czyste 

Powietrze” 

Łączna kwota 
dofinansowania   
w formie dotacji  
w ramach listy 

 
Program Priorytetowy 

„Czyste Powietrze” 
1/2019 z dnia 09.01.2019 r. 

 do kwoty 
203.176,34  Program Priorytetowy „Czyste 

Powietrze” 

 


