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I .  PODSTAWA PRAWNA I  UWARUNKOWANIA 
OPRACOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI 

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
na rok 2023 sporządzono zgodnie postanowieniem art. 400h ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973). 

Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan 
działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
2023 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych oraz strategicznych dokumentach 
programowych oraz ich aktualizacjach: 

• Polityki Ekologicznej Państwa do 2030 roku, 
• Traktatu Akcesyjnego, 
• Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, 
• Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 

z perspektywą do roku 2029, 
• Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024, 
• Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu na lata 2021-2024 
oraz ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz. 

Działalność Funduszu w roku 2023 będzie zgodna z przyjętą „Strategią działania WFOŚiGW we 
Wrocławiu na lata 2021-2024" oraz „Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu 
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024". 

Celem Funduszu określonym w „Strategii działania ..." jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone 
gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć 
i inicjatyw służących środowisku. 

Mając na uwadze potrzebę zwiększenia strumienia pieniędzy na realizowane ważne dla regionu 
inwestycje Fundusz w roku 2023 planuje pozyskiwać środki z NFOŚiGW w ramach: 

• programu priorytetowego Czyste powietrze i Pomocy Technicznej na jego realizację 
• programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza, 
• programu poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł 

wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego, 
• programu priorytetowego Finansowanie służb ratowniczych, 
• programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, 
• programu priorytetowego Agroenergia, 
• programu priorytetowego Moja Woda, 
• programu priorytetowego dofinansowania przedsięwzięć związanych 

ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

• programu priorytetowego SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION, 

• programu priorytetowego usuwania wyrobów zawierających azbest 
• programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie, 
• programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. 

W 2023 roku kontynuowana będzie, we współpracy z NFOŚiGW jako Partnerem Wiodącym, realizacja 
projektu systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", 
przewidywanego do dofinansowania w ramach POliŚ 2014-2020. Udział WFOŚiGW we Wrocławiu w 
tym projekcie związany jest z funkcjonowaniem w ramach struktury Funduszu Zespołu Doradczego, 
którego zadaniem jest wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-

ciepła w budynkach 

z gospodarką wodno-
Krajowym Programie 
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energetycznego poprzez m.in.: wdrożenie i rozwój systemu doradztwa, przygotowanie 
i przeprowadzenie szkoleń, działań informacyjnych, jak i inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

Pozyskanie środków zewnętrznych pozwoli Funduszowi na większą aktywizację beneficjentów 
i zwiększenie przez nich wydatkowania własnych środków kierowanych na ochronę środowiska 
z uwzględnieniem środków Unii Europejskiej z perspektywy na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywy 
na lata 2021-2027. 

II. PLAN FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2023 

Projekt planu finansowego został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Roczny Plan Finansowy WFOŚiGW we Wrocławiu na 2023 rok uwzględnia założenia przyjęte w 
„Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 2021-2024", „Wspólnej Strategii Działania 
Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-
2024" oraz aktualną sytuację finansową Funduszu. 

Przy opracowaniu planu finansowego WFOŚiGW we Wrocławiu na 2023 rok przyjęto następujące dane: 
• przewidywane wykonanie planu na 2022 rok, 
• przewidywane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
• planowane wydatki na działalność statutową w 2023 r., 

oraz oparto się na następujących założeniach: 
• zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań, 
• pokrycie wydatków statutowych przychodami statutowymi, 
• pokrycie wydatków bieżących własnymi przychodami finansowymi, 
• realizacja zapisów strategii w zakresie struktury dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych, 
• priorytetowe formy pomocy finansowej przy dofinansowaniu przedsięwzięć przy udziale środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi. 

Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną 
hierarchią: 

• finansowanie projektów wynikające z umów zawartych w latach ubiegłych, w tym zobowiązań 
z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich, 

• wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich, 
• wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz 

wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na 
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, 

• dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową 
i regionalną polityką ekologiczną. 

Uwzględniając powyższe założenia stan Funduszu na koniec 2023 r. wyniesie 660,90 min zł. 
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TABELA 1. PLAN FINANSOWY NA 2023 R. (WTYS. ZŁ) 

Wyszczególnienie 

Przewidywane 
wykonanie 
planu 2022 Plan 2023 

Wskaźnik 
% 

[4/3] 
1 2 3 4 5 

I. Stan Funduszu na początek roku, z tego: 682 906 677 150 99,16 

1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne 
i prawne 5 847 6 080 103,99 

2. Udziały i akcje 12 456 12 456 100,00 
3. Środki pieniężne 108 558 92 311 85,03 
4. Papiery wartościowe, w tym: 

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 

4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu 
terytorialnego 

5. Należności 
5.1 w tym z tytułu udzielonych pożyczek 702 108 704 108 100,28 

5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 694 042 696 042 100,29 
6. Pozostałe aktywa 207 593 257 535 124,06 
7. Zobowiązania (minus) 820 820 100,00 

7.1. w tym z tytułu pożyczek 146 883 138 625 94,38 
7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 103 548 120 290 116,17 

II. Przychody 63 467 63 922 100,72 

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych 25 906 25 500 98,43 

1.1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 25 806 25 500 98,81 
1.2. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych 100 

2. 
Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych 

2 490 -

3. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 0 

3.1. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym 
3.1.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 0 0 -

3.1.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 0 0 

3.2. Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, w tym: 0 0 -

3.2.1. dotacje otrzymane na cele bieżące 0 0 -

3.2.2. dotacje otrzymane na cele inwestycyjne 0 0 -

4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej1' 0 0 -

5. Przychody finansowe 23 959 29 255 122,10 

5.1 w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych 
pożyczek 19 500 24 155 123,87 

5.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 7 800 8 454 108,39 
6. Pozostałe przychody 11 113 9 168 82,50 

III. Koszty 69 223 80 173 115,82 
1. Dotacje, w tym: 32 681 32 020 97,98 

1.1. dotacje na cele bieżące 10 345 10 500 101,50 

1.1.1 w tym przekazywane jednostkom sektora finansów 
publicznych 6 207 6 300 101,50 

1.2. dotacje na cele inwestycyjne 22 316 21 500 96,34 

1.2.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów 
publicznych 15 621 15 050 96,34 

1.3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 10 10 100,00 

1.3.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów 
publicznych 5 5 100,00 

1.4. spłaty kapitału kredytów bankowych 10 10 100,00 

1.4.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów 
publicznych 0 0 

1.5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji 0 0 -

1.5.1. w tym przekazywane jednostkom sektora finansów 
publicznych 0 0 -
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Wyszczególnienie 

Przewidywane 
wykonanie 
planu 2022 Plan 2023 

Wskaźnik 
% 

[4/3] 
1 2 3 4 5 

2. 
Środki przekazywane państwowym jednostkom 
budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa 

6 500 9 500 146,15 

3. Umorzenia pożyczek 4 000 3 000 75,00 
3.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 4 000 3 000 75,00 

4. 

Nagrody za działalność na rzecz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 
wykonywaniem obowiązków pracowników 
administracji rządowej i samorządowej 

50 50 100 

5. Inne wydatki na ochronę środowiska 15 15 100,00 
6. Koszty działalności organów i biura, w tym: 21 294 27 306 128,23 

6.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 18 494 23 806 128,72 
6.1.1. wynagrodzenia 15 465 20 243 130,89 
6.1.2. składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 2 571 2 918 113,49 
6.1.3. składki na Fundusz Pracy 363 409 112,92 

6.2. zakup towarów i usług 2 800 3 500 125,00 
7. Koszty finansowe 4 683 8 283 176,87 

7.1. w tym płatności odsetkowe wynikające 
z zaciągniętych zobowiązań 4 583 8 133 177,45 

7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 4 583 8 133 177,45 
8. Pozostałe koszty operacyjne 

IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 677 150 660 899 97,60 

1. rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne 
i prawne 6 080 6 380 104,93 

2. udziały i akcje 12 456 12 456 100,00 
3. środki pieniężne 92 311 61 435 66,55 
4. Papiery wartościowe, w tym: 0 0 -

4.1. papiery wartościowe Skarbu Państwa 0 0 -

4.2. papiery wartościowe jednostek samorządu teryt. 0 0 -

5. Należności 704 108 700 108 99,43 
5.1. w tym z tytułu udzielonych pożyczek 696 042 692 042 99,43 

5.1.1. w tym jednostkom sektora finansów publicznych 257 535 256 055 99,43 
6. Pozostałe aktywa 820 820 100,00 
7. Zobowiązania (minus) 138 625 120 300 86,78 

7.1. w tym z tytułu pożyczek 120 290 111 965 93,08 
7.1.1. w tym od jednostek sektora finansów publicznych 120 290 111 965 93,08 

V. Środki na wydatki majątkowe własne 2> 1 000 1 000 100,00 

1> W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja 
realizującą projekt) należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy 
konkretnych wydatkach podać, ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji 
„w tym finansowanie z UE". 
2> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku. 

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody występujące w Wojewódzkim Funduszu we Wrocławiu pochodzą z następujących źródeł: 
• opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za zanieczyszczanie środowiska, 
• pozostałe przychody, 
• odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokat, 
• odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. 

Przychody ujęte w planie finansowym na rok 2023 wyniosą 63,92 min zł, tj. o 0,72 % więcej niż 
planowane do osiągnięcia w 2022 roku. 
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OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ KARY ZA NARUSZENIE WYMAGAŃ W 
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Plan finansowy zakłada, że wykonanie w 2022 roku przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska oraz kar za naruszanie wymagań w zakresie ochrony środowiska wyniesie łącznie 25,9 min 
zł. W roku 2023 przychody z tego tytułu zaprognozowano w kwocie 22,5 min zł, tj. w wysokości 98,43% 
przychodów z roku poprzedniego. Prognozę w zakresie opłat sporządzono na podstawie informacji z 
Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uwzględniając aktualny 
stan prawny. 

Zakładane wielkości przedstawiają tabela 2. 

TABELA 2. PROJEKT PRZYCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR NA 2023 R. (W TYS. ZŁ) 

Wyszczególnienie Plan 2023 
Opłaty za korzystanie ze środowiska 25 500 
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 420 
3. Gospodarka odpadami 13 080 

PRZYCHODY Z OPROCENTOWANIA UDZIELONYCH POŻYCZEK 

Przychody z oprocentowania pożyczek zaplanowano w wysokości 24,15 min zł. Wielkość ta wynika z 
osiągniętego i planowanego do osiągnięcia stanu należności z tytułu pożyczek długoterminowych i 
krótkoterminowych. 

Wysokości odsetek od nowych pożyczek oszacowano uwzględniając prognozowane, na podstawie 
analizy z lat poprzednich terminy zawierania umów i założoną stopę oprocentowania pożyczek o stałym 
oprocentowaniu w wysokości 2,75% w skali roku, natomiast dla pożyczek o zmiennym oprocentowaniu 
przyjęto średnią stopę oprocentowania na poziomie 7,50%. 

PRZYCHODY Z OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ PRZYCHODY 
POZOSTAŁE 

W planie na 2023 r. uwzględniono przychody z tytułu oprocentowania wolnych środków pieniężnych 
oraz oprocentowania rachunków bankowych i lokat w wysokości 5,0 min zł. 

W planie na 2023 rok założono natomiast osiągnięcia przychodów z tytułu dywidendy związanej z 
posiadaniem akcji i udziałów w wysokości 0,10 min zł. Nie planuje się natomiast sprzedaży akcji i 
udziałów spółek, w których Fundusz jest zaangażowany kapitałowo. 

Zakłada się również kwotę pozostałych przychodów w wysokości 0,10 min zł, na które składają się 
przychody z najmu, usług refakturowanych itp. 
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PROJEKT WPŁYWÓW I WYPŁYWÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Przychody i wpływy w 2023 r. zaplanowano w wysokości 365,9 min zł (tab. 3.), tj. na poziomie 121,8% 
planowanych do osiągnięcia w 2022 r. Na rozchody (wydatki) Fundusz planuje przeznaczyć kwotę w 
wysokości 396,8 min zł, tj. na poziomie 125,3% planowanych w 2022 r. 

TABELA 3. PROJEKT WPŁYWÓW I WYPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 2023 R. (W TYS. ZŁ) 

Wyszczególnienie 

Przewidywane 
wykonanie planu 

2022 Plan 2023 

Wskaźnik 
% 

[4/3] 
1 2 3 4 

Środki pieniężne na początek roku 108 558 92 311 85,0 
1 Wpływy 300 467 365 922 121,8 
1 Przychody 63 467 63 922 100,7 
2 Spłaty pożyczek udzielonych 115 000 123 000 107,0 
3 Zaciągnięte pożyczki 47 000 3 000 6,4 

4 Inne wpływy (Czyste Powietrze, Moja Woda, 
Ciepłe Mieszkanie, Agroenergia, Pilotaż) 75 000 176 000 234,7 

II Wypływy 316 714 396 798 125,3 

1 Koszty bez amortyzacji, umorzeń, razem z 
wydatkami majątkowymi własnymi 65 456 77 473 118,4 

2 Spłaty zaciągniętych pożyczek 30 258 11 325 37,4 
3 Wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek 120 000 120 000 100,0 

4 Inne wypływy (Czyste Powietrze, Moja Woda, 
Ciepłe Mieszkanie, Agroenergia, Pilotaż) 101 000 188 000 188,1 

Środki pieniężne na koniec roku 92 311 61 435 66,6 

Stan środków pieniężnych i papierów wartościowych Skarbu Państwa na koniec 2023 r. zaplanowano 
na poziomie 61,44 min zł, tj. 66,6 % zakładanego wykonania w 2022 r. 

ŚRODKI UDOSTĘPNIANE Z NFOŚIGW 

Przewiduje się, że w 2023 r. w ramach wspólnie realizowanych programów priorytetowych 
Finansowanie służb ratowniczych, Poprawa jakości powietrza, Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest, Doradztwa Energetycznego, Pomocy Technicznej, Programu dot. wapnowania 
gleb i program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW udostępni WFOŚiGW we 
Wrocławiu środki w wysokości około 9,0 min zł (tab.1., pkt. M.6.). 

Poprawa jakości powietrza 

Doradztwo Energetyczne 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Wapnowanie gleb 

Pomoc Techniczna 

Finansowanie służb ratowniczych 

Regionalne Wsparcie Edukacji Ekologicznej 

0,0 2,0 4,0 min zł 

Kwota środków udostępnionych z NFOŚiGW w 2023 r. w ramach pozostałych programów 
realizowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu we współpracy z NFOŚiGW, jest zależna od liczby 
wniosków rozpatrywanych w trakcie realizacji programu i będzie zmieniała się w ciągu roku. W 2023 r. 
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będą to: program priorytetowy Czyste Powietrze, program priorytetowy Moja Woda, program 
priorytetowy Agroenergia, program pilotażowy wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 
oraz program Ciepłe mieszkanie. Na dzień sporządzania Planu, na podstawie zawartych zobowiązań i 
danych z lat poprzednich, dotyczących wyżej wymienionych programów, przyjęto kwotę wpływu około 
176,0 min zł (tab. 3., pkt. I.4.). 

Przewidywane środki pozyskane z NFOŚiGW w ramach umów udostępnienia z wyżej wymienionych 
programów przedstawiono na wykresie poniżej. 

Agroenergia | 

Moja woda | 

Pilotaż - budynki wielorodzinne 

Czyste Powietrze 

Ciepłe mieszkanie 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 min zł 

III. KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
W 2023 R. 

Celem strategicznym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu na lata 
2021-2024 jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez 
stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. 

Fundusz wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych wg hierarchii i zapisów 
wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz ww. Strategii działania WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Priorytetem w dofinansowaniu zadań przez Fundusz w 2023 roku objęte będą: 
• projekty z zakresu infrastruktury ochrony środowiska dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, 
• inne projekty prowadzące do spełnienia postanowień traktatu akcesyjnego oraz dyrektyw Unii 

Europejskiej w zakresie środowiska 
• zadania realizowane we współpracy z NFOŚiGW 

Strategią operacyjną Funduszu jest skuteczne zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w jego 
dyspozycji, w szczególności efektywnego pozyskiwania, pomnażania i wydatkowania tych środków na 
realizację przedsięwzięć proekologicznych w regionie. 
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PROJEKT DOTACYJNEGO FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
NA 2023 R. 

TABELA 4. PROJEKT DOTACYJNEGO FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 R. (W 
TYS. ZŁ) 

Wyszczególnienie 

Przewidywane 
wykonanie 
planu 2022 Plan 2023 

Wskaźnik 
% 

[4/3] 
1 2 3 4 5 

I. Dotacje [1.1 + I.2 + I.3 + I.4] 32 681 32 020 98,0% 

1.1. "Dotacje inwestycyjne według dziedzin 
[1+2+3+4+5+6]" 22 316 21 500 96,3% 

1. Ochrona powietrza 8 836 5 000 56,6% 
2. Ochrona wód 2 000 1 000 50,0% 
3. Gospodarka wodna 500 500 100,0% 
4. Ochrona powierzchni ziemi 0 0 0 
5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 10 480 14 500 138,4% 
6. Pozostałe 500 500 100,0% 

I.2. Dotacje na realizację zadań bieżących (nie-
inwestycyjne) według dziedzin [1+2+3+4+5+6+7] 10 345 10 500 101,5% 

1. Ochrona powierzchni ziemi 3 845 3 500 91,0% 
2. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo 1 500 2 500 166,7% 
3. Monitoring środowiska 500 500 100,0% 
4. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska -

5. Edukacja ekologiczna 3 000 2 500 83,3% 
6. Prace badawcze i ekspertyzy 500 500 100,0% 
7. Pozostałe 1 000 1 000 100,0% 

1.3. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 10 10 100,0% 
1.4. Spłaty kapitału kredytów bankowych 10 10 100,0% 

II. 
Środki przekazywane państwowym jednostkom 
budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej 
budżetu państwa 

6 500 9 500 146,2% 

III. Pozostałe formy dotacyjnego finansowania 
środowiska 4 065 3 065 75,4% 

111.1. Umorzenia pożyczek i kredytów 4 000 3 000 75,0% 
III.2. Nagrody w konkursach ekologicznych 50 50 100,0% 
III.3. Inne 15 15 100,0% 

IV. Razem wojewódzki fundusz (l+ll+lll) 43 246 44 585 103,1% 

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA WEDŁUG DZIEDZIN 

Zgodnie z realizowaną strategią działania oraz „Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 
2023 r." Fundusz będzie wspierał ujęte w „Liście ..." przedsięwzięcia, zgodnie z porządkiem 
hierarchicznym przyjętym dla poszczególnych dziedzin. 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE OCHRONY ATMOSFERY 

Na zadania związane z ochroną powietrza, atmosfery i klimatu Fundusz planuje przeznaczyć w formie 
dotacji środki w kwocie 5,00 min1. Dofinansowanie udzielone przez Fundusz w 2023 r. będzie dotyczyło 
zadań z zakresu: 

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

1 Kwota nie uwzględnia środków pozyskanych na podstawie umów udostępniania środków z NFOŚiGW w ramach programów Czyste powietrze, 
Agroenergia Ciepte mieszkanie oraz programu pilotażowego dla budynków wielorodzinnych (tab. 3.). 
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ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych 
oraz przyrodniczo chronionych, w szczególności poprzez realizację zadań wynikających 
z przyjętych programów ochrony powietrza, 
ograniczenia emisji substancji toksycznych zagrażających zdrowiu i życiu ludności, 
racjonalizacji gospodarki energią, w tym wykorzystania źródeł energii odnawialnej, 
realizacji kompleksowych programów termomodernizacji obiektów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz użyteczności publicznej, 
podniesienia efektywności gospodarowania energią m in. poprzez ograniczanie strat 
w procesie przesyłania i dystrybucji energii, 
realizacji innych zadań inwestycyjnych wynikających z „Programu ochrony powietrza dla 
województwa dolnośląskiego". 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE OCHRONY WÓD I ZRÓWNOWAŻONEGO 
GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI 

Na dotacyjne finansowanie zadań z dziedziny ochrony wód i zrównoważonego gospodarowania 
zasobami wodnymi Fundusz planuje przeznaczyć w roku 2023 środki w wysokości 1,5 min zł. 

Polityka finansowa Funduszu w tej dziedzinie ukierunkowana będzie na inwestycje w systemy 
oczyszczania ścieków poza aglomeracjami oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z realizacją 
celów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w tym: 

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

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

• budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych. 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE OCHRONY ZIEMI 
I GOSPODARKI ODPADAMI 

W 2023 r. planuje się przeznaczyć 3,5 min na dotacje do zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi i 
gospodarki odpadami. 

Przede wszystkim finansowane będą zadania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, w szczególności: 

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

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

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

Ponadto zadania z zakresu: 
• rekultywacji terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 
• zapobiegania zanieczyszczeniu powierzchni ziemi substancjami lub mieszaninami stwarzającymi 

zagrożenie oraz remediacji. 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Na dofinansowanie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach planuje się przeznaczyć 2,5 min w formie 
dotacji. Środki przeznaczone będą na następujące działania: 
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• Zachowanie, ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów chronionych. 

• Restytucja gatunków fauny i flory. 
• Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem 

ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
• Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. 
• Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa dolnośląskiego 

(inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy i plany ochrony, plany 
urządzeniowe lasów itp.). 

W 2023 r. WFOŚiGW we Wrocławiu planuje kontynuować realizację wprowadzonego w IV kwartale 
2022 r. programu pn. „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry". Przewidziany 
budżet programu na okres realizacji w latach 2022-2025 pochodzi ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu i wynosi 4.000.000 zł. 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W POZOSTAŁYCH DZIEDZINACH 

Na dofinansowanie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach planuje się przeznaczyć 19,52mln w 
formie dotacji. Środki przeznaczone będą na zadania z zakresu: 

• edukacji ekologicznej - na realizację 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, 

• wprowadzania programów oszczędzania surowców i energii, 
• przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń - wprowadzania nowoczesnych technik i 

technologii opartych na czystszej produkcji oraz międzynarodowych systemów proekologicznego 
zarządzania przedsiębiorstwem, 

• prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska, 
• zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, a także ich skutków mających wpływ na środowisko, 
• remontów i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 

zniszczonych przez powódź i inne klęski żywiołowe, 
• przygotowania dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które mają być 

współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, w 
tym plany i programy oraz oceny i studia wykonalności. 

WSPÓŁPRACA Z NFOŚIGW 

Ponadto 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), tj. m.in.: 

• programie priorytetowym związanym z poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące budynki mieszkalne („Czyste 
Powietrze") 

• programie poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych 

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

• programie priorytetowym dofinansowania gospodarki wodno-ściekowej poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

• programie priorytetowym dotyczącym usuwania wyrobów zawierających azbest 

2 Kwota nie uwzględnia środków pozyskanych na podstawie umowy udostępniania środków w ramach programu Moja Woda (tab. 3.). 
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• programie dofinansowania przedsięwzięć polegających na 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 („Moja woda") 

• programie priorytetowym dotyczącym poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenia zużycia 
energii w budownictwie 

• programie priorytetowym związanym z poprawą jakości powietrza oraz zmniejszeniem emisji 
pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych („Ciepłe mieszkanie") 

• programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, mającym na celu m. in. podnoszenie 
świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych 
społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii, 
niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Fundusz będzie utrzymywał współpracę z sektorem bankowym udziela ; dopłat do oprocentowania 
kredytów bankowych oraz dokonując częściowych spłat kapitału kredy' vibankowych na zadania z 
zakresu termomodernizacji, budowy przyłączy kanalizacji sanitarn/j, reydomowych oczyszczalni 
ścieków, instalacji rekuperatorów oraz modernizacji systemów ciepłocie 'ch. 

ZASTĘPCA j?RE£gSA/ZA RZĄDU 

tłomiej Wiązowski 
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