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   Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
   Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych 
   do dofinansowania w 2021 r. 
 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

działając na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5–9a, 11–22 i 24–42 oraz art. 400h ust. 4 
pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396, z późn. zm.) wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych 
województwa dolnośląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację 
przedsięwzięć priorytetowych w roku 2021. 

 
Celem strategicznym działań Funduszu jest poprawa stanu środowiska i uzyskanie 

efektów ekologicznych niezbędnych do osiągnięcia wymagań dyrektyw środowiskowych 
Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości i kreowanie postaw ekologicznych 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 
Za działanie priorytetowe Fundusz uznaje: 

I. Wspomaganie przedsięwzięć dofinansowywanych zagranicznymi środkami 
bezzwrotnymi poprzez udział w zapewnieniu niezbędnego wkładu krajowego. 

II. Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 

1.  Zadania dotyczące projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa „Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki”, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej 
w budynkach, Poddziałanie 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE. 

 

2.  Fundusz realizować będzie zadania uczestnicząc w programach NFOŚiGW, które 
wpisywać się będą swoim zakresem działania w art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), tj. 
m.in.: 

- programie priorytetowym związanym z poprawą efektywności energetycznej i 
zmniejszeniem emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez 
istniejące budynki mieszkalne, 

- programie priorytetowym skierowanym na finansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu dla służb ratowniczych, 

- programie priorytetowym dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej poza 
granicami aglomeracji umieszczonych w KPOŚK, 

- programie priorytetowym dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest, 

- programie priorytetowym regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie, 

- programie priorytetowym polegającym na zwiększeniu retencji na terenie posesji 
przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystaniu zgromadzonej wody 
opadowej i roztopowej. 
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III. Priorytety ochrony środowiska przyjęte przez Fundusz na 2021 r. ujęte zostały 

w „Liście ..." w układzie hierarchicznym. 

1. W priorytecie ochrona atmosfery 

1.1.  Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania 
paliw i procesów technologicznych. 

1.2.  Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz 
przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających 
z przyjętych programów ochrony powietrza. 

1.3.  Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności. 

1.4.  Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. 

1.5.  Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz użyteczności publicznej. 

1.6.  Podniesienie efektywności gospodarowania energią m.in. poprzez ograniczanie strat 
w procesie przesyłania i dystrybucji energii. 

1.7.  Realizacja innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla 
województwa dolnośląskiego”.  

1.8. Realizacja programu priorytetowego Ograniczanie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa 
Dolnośląskiego 

2.  W priorytecie ochrona wód i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

2.1.  Przedsięwzięcia realizowane na obszarach aglomeracji zgodnie z celami dyrektywy 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w tym: 

2.1.1. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków mająca na celu 
osiągnięcie wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do 
środowiska, 

2.1.2. budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe 
zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, 

2.1.3. budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych. 

2.2. Program Priorytetowy dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu  
Przedsięwzięć przeciwdziałających deficytowi wody na obszarach objętych suszą w 
2015r. 

2.3. Program priorytetowy dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo dostawy wody do picia na 
obszarach objętych deficytem wody w 2015r. 

3. W priorytecie racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

3.1.  Zadania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego, w szczególności: 

 3.1.1.  inwestycje dotyczące odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie 
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gospodarowania tymi odpadami, które ujęte są w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik 
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 

 3.1.2. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających 
azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania 
azbestu, 

 3.1.3. wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów, 
a zwłaszcza odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektronicznego. 

3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

3.3. Pilotażowe projekty związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ulegających 
biodegradacji. 

3.4. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, polegające na zapobieganiu 
zanieczyszczeniu jej substancjami lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie oraz 
remediacji. 

4. W priorytecie ochrona różnorodności biologicznej 

4.1. Zachowanie, ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów chronionych. 

4.2. Restytucja gatunków fauny i flory. 

4.3. Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

4.4. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i 
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. 

4.5. Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa 
dolnośląskiego (inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany 
ochrony, plany urządzeniowe lasów itp.). 

5. W priorytecie edukacja ekologiczna 

Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie wiedzy w 
zakresie ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie świadomości i postaw 
ekologicznych, realizowanych przez podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie: 
edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony  przyrody. 

6. W pozostałych priorytetach 

6.1. Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii. 

6.2. Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska. 

6.3. Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii, a także ich skutków mających wpływ na 
środowisko. 

6.4. Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe. 
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IV. Fundusz, może finansować pozostałe przedsięwzięcia nie mieszczące się w Liście 
przedsięwzięć priorytetowych, w zakresie określnym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5–9a, 
11–22 i 24–42 oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

 


