
Nazwa zadania Beneficjent Opis

Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody "SUW Rakowice"
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Bolesławcu
Odmowa umorzenia częsci pożyczki w kwocie 548.000 

zł

Dobra Atmosfera - dolnośląska kampania ekoedukacyjna Fundacja EkoRozwoju
Uchylenie dofinansowania w formie pożyczki na 

zachowanie płynności finansowej do kwoty 320.000 zł

Zakup dwóch specjalistycznych pojazdów bezpyłowych 
(dwukomorowego i trzykomorowego) do wywozu odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Udzielenie pożyczki do kwoty 1.780.000 zł

Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy Zakładzie KGHM 
ZANAM SA w Legnicy

KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA Udzielenie pożyczki do kwoty 7.999.536 zł

Montaż punktów oświetlenia ulicznego wykorzystujących 
energię odnawialną na terenie gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz Odmowa umorzenia częsci pożyczki w kwocie 14.500 zł

„Unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w 
związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w roku 2021

Przyjęcie programu

Termomodernizacja prywatnego domu opieki w Łazisku
Dziewiątka Firma Handlowo - Usługowa 

Anna Kania

uchylenie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we 
Wrocławiu Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., 

uchylenie pożyczki do kwoty 860.079,80 zł. 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Raszówka oraz rozbudowa sieci wody i sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Raszówka Gmina Lubin

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lubin Sp. z o.o.

Udzielenie pożyczki do kwoty 1.635.437,88 zł,  
udzielenie pożyczki na zachowanie płynności finansowej 

do kwoty 1.689.376 zł

Innowacyjny sposób wytwarzania i magazynowania energii w 
ramach Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

Promet-Plast s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej 
Jeżewski 

zwiększenie pomocy finansowej w formie pożyczki z 
kwoty do 78.200.000 zł na pożyczkę do kwoty 

83.060.000 zł.

Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 18 marca 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 1 lutego 2021 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 5 lutego 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 1 marca 2021 r. 



Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana 
sposobu ogrzewania - wymiana pieców

Gmina Jedlina Zdrój Udzielenie pożyczki do kwoty 300.000 zł

Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji 

emisji rtęci na blokach 1-6

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Udzielenie pożyczki do kwoty 15.319.080 zł

Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji 

emisji pyłu na blokach 4-6

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Udzielenie pożyczki do kwoty 9.846.780 zł

WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie 
transgranicznym

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Udzielenie pożyczki na zachowanie płynności finansowej 

do kwoty 569.896,74 zł

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające 
działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowywane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ustalenia zasad i warunków udzielania pomocy 
finansowej w ramach Programu

 Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania 
służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i 

wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ustalenia zasad i warunków udzielania pomocy 
finansowej w ramach Programu

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za 

2020 r.

Sprawozdanie finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za 2020 rok

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2020 r.

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja III 

zadanie 1
Miasto Jelenia Góra  udzielenie pożyczki do kwoty 570.000 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci 
wodociągowej w miejscowości Kłębanowice"

Gmina Radwanice udzielenie pożyczki do kwoty 878.767,09 zł

Uchwała w sprawie ustalenia w rocznym planie finansowym na 
rok 2022 kwoty w pozycji 

"Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym 
za pośrednictwem rezerwy
celowej budżetu państwa"

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Technicznych w Rakowicach Wielkich

Powiat Lwówecki
pożyczka do kwoty 408.454 zł, dotacja do kwoty: 

126.516 zł. 

Termomodernizacja Szybu Irena w Wałbrzychu Libertrador Sp. z o.o. pożyczka do kwoty: 577.750 zł. 

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku 
Narodowego - Pałac Sobieszów - Etap II/B

Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze pożyczka do kwoty: 2.272.449,25 zł. 

Modernizacja Zakładu Oczyszczania Ścieków i 
Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach - etap 1.2 i etap 

1.7

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„NYSA” Sp. z o.o.

pożyczka do kwoty: 2.810.611,91 zł

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania 
służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu 

specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych

Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć 

związanych z realizacją gminnych programów usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 30 marca 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 28 maja 2021 r. 



Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacjowej, ul. Milickiej i 
ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice

Gmina Krośnice Udzielenie pożyczki do kwoty: 378.000 zł.

Udzielenie dotacji do kwoty:

34.557 zł, udzielenie pożyczki do kwoty: 280.000 zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie - etap III

Gmina Ząbkowice Śląskie Umorzenie części pożyczki w kwocie: 298.952,28 zł.

Termomodernizacja ośrodka edukacji ekologicznej przy 
Kościele Pokoju w Świdnicy

Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Św. 
Trójcy w Świdnicy

Zgoda na odmienny sposób finansowania zadania, 
udzielenie dotacji do kwoty: 500.000 zł.

Tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze 
środowiska: ewidencje, opłaty, pozwolenia, zabezpieczenia 

roszczeń
Województwo Dolnośląskie Zwiększenie dotacji do kwoty: 991.869,92 zł.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu 
planowanych do dofinansowania w 2022r.

Zatwierdzenie listy przedsięwzięć priorytetowych 
WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do 

dofinansowania w 2022r.

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla wybranych obiektów 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.  w 

Polkowicach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej 
Spółka z o.o.  w Polkowicach

Udzielenie pożyczki do kwoty 1.450.000 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w 
Gminie Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie Udzielenie pożyczki do kwoty 498.100 zł

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych – średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiadrowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiadrowie Udzielenie dotacji do kwoty 332.000 zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem 
z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu Udzielenie dotacji do kwoty 316.000 zł

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych – samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby 

OSP Biskupice Oławskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach 
Oławskich

Udzielenie dotacji do kwoty 310.000 zł

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych – średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 

potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku
Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku Udzielenie dotacji do kwoty 382.000 zł

Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie 
Kłodzkim

Gmina Lewin Kłodzki
Inny sposób finansowania zadania, dotacja do kwoty 

90.000 zł, pożyczka do kwoty 50.000 zł

Ustalenie zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek 
oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji”

Modernizacja źródła ciepła oraz termomodernizacji dachu i 
ścian zewnętrznych budynku świetlicy parafialnej przy budynku 

Plebani w Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja i MB 
Śnieżnej w Kotlisku

Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja i 
MB Śnieżnej w Kotliskach

Inny sposób finansowania zadania, dotacja do kwoty 
141.000 zł, pożyczka do kwoty 141.000 zł

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 25 czerwca 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 30 lipca 2021 r. 

Przebudowa istniejącego systemu ogrzewania kościoła p.w. 
Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich z ogrzewania olejem 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w 
Ząbkowicach Śląskich

Inny sposób finansowania zadania, dotacja do kwoty 
245.895,70 zł, pożyczka do kwoty 61.473,92 zł

Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja budynku 
nr 51 w m. Nielubia

Gmina Żukowice



Program Priorytetowy „Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż 

na terenie województwa dolnośląskiego”

Zakup specjalistycznego szprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych: dostawa średniego samochodu ratownczo-

gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia 
Góra - Sobieszów

Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra - 
Sobieszów

Udzielenie dotacji do kwoty 382.000 zł

Budowa kanalizacji dla wsi Biała, część II Gmina Chojnów Udzielenie pożyczki do kwoty: 1.590.000 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 
2 oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 

Prochowicach na potrzeby działek 508/3, 508/6, 508/7

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 
sp. z o.o.

Udzielenie pożyczki do kwoty: 567.357,96 zł, udzielenie 
pożyczki na zachowanie płynnosci finansowej do kwoty: 

992.603 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - cz. I i 
modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie

Wodociągi i Kanalizacja 
sp. z o.o. 

w Dzierżoniowie 

Udzielenie pożyczki do kwoty: 1.580.001 zł, udzielenie 
pożyczki na zachowaie płynnosci finansowej do kwoty: 

1.999.999 zł

Budowa wiaty magazynowej na przechowywanie produktu 
powstającego po stabilizacji osadów (ulepszacz gleby) na 

oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach

Karkonoski System Wodociągów i 
Kanalizacji, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością
Udzielenie pożyczki do kwoty: 531.250 zł

Akceptacja wniosku Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu o  
zwiększenie puli środków przeznaczonych na realizację zadania 

w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu 

specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach 
ratowniczych” z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 1.600.000 zł, z 
przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusinie na 

zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, pod warunkiem 
uzgodnienia zmiany „Zestawienia sprzętu przewidzianego do 

zakupu w 2021 r. ze środków NFOŚ/WFOŚ w ramach 
Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania 

zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.”

Ustalenie zasad i warunków udzielania pomocy finansowej w 
ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”, określone w 

„Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu 
Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, 

pompy ciepła 
i towarzyszące magazyny energii”

Budowa Stacji Tankowania LCNG w Lubinie
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Lubinie S.A.

Udzielenie pożyczki do kwoty: 1.000.000 zł.

Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina Zdrój. Zmiana 
sposobu ogrzewania - wymiana pieców

Gmina Jedlina Zdrój umorzenie części pożyczki w kwocie: 320.045,24 zł 

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra – zadanie 1

Miasto Jelenia Góra umorzenie części pożyczki w kwocie: 649.584,73 zł 

Zakup urządzenia do dezynfekcji ścieków w związku z COVID-
19

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej we Wrocławiu

odmienny sposób finansowania zadania, doracja do 
kwoty 27.500 zł

Ustalenie „Zasady udzielania pożyczek w ramach Pilotażowego 
Programu Priorytetowego <Poprawa jakości powietrza poprzez 

wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych>”

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 6 sierpnia 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 27 sierpnia 2021 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 9 września 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 24 września 2021 r. 



Zmiana załącznika do Uchwały Nr 55/2021 Rady Nadzorczej 
WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia zasad i warunków udzielania pomocy finansowej w 

ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – 

pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach Gmina Grębocice Udzielenie pożyczki do kwoty 3.000.000 zł

Zmiana uchwały Rady Nadzorczej Nr 69/2021 z dnia 24 
września 2021 r. dotyczącej ustalenia zasad udzielania 

pożyczek w ramach  Programu Priorytetowego „Poprawa 
jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa 
dolnośląskiego”

Korekta rocznego planu finansowego Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu na 2021 rok

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1

Umorzenie części pożyczki w kwocie 545.584,73 zł

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra -zadanie 2

Umorzenie części pożyczki w kwocie 1.144.475,80 zł

Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2

Umorzenie części pożyczki w kwocie 352.475,81 zł

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"

Odmowa umorzenia części pożyczki w kwocie 
333.325,38 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,140 kWp dla 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Wiosna" w 

Krzydlinie Małej.

Udzielenie dotacji do kwoty: 112.750 zł, odmienny 
sposób finansowania zadania

Plan działalności WFOŚiGW we Wrocławiu na 2022 r.

Roczny Plan Finansowy WFOŚiGW we Wrocławiu na 2022 r.

Zgoda na zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie 
sprawozdań finansowych

Zgoda na zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu 

Priorytetowego nr 8.4 „Horyzontalne SYSTEM – Wsparcie 
działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 

przez partnerów zewnętrznych - REGION” w kwocie 
50.000.000 zł

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 25 listopada 2021 r. 

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 30 września 2021 r. 

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w dniu 24 października 2021 r. 


