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LISTA  PRZEDSIĘWZIĘĆ  PRIORYTETOWYCH  

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE  

NA 2017 ROK 

W pierwszej kolejności będą dofinansowane projekty inwestycyjne i działania realizowane                 

z udziałem środków Unii Europejskiej, w szczególności realizowane w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). 

Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z przedstawioną 

niżej hierarchią: 

1. Finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych  

z konsekwencjami wypłat w roku 2017. 

2. Wspomaganie projektów korzystających ze środków zagranicznych. 

3. Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 

nie są  dofinansowywane ze środków UE, lecz prowadzą do  wypełnienia przez Polskę  

zobowiązań akcesyjnych,  wynikających z  przyjętych programów i planów na szczeblu 

krajowym i wojewódzkim. 

4.   Wspieranie projektów służących poprawie jakości powietrza, ograniczeniu zużycia energii  

       oraz wzrostowi wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, 

5.   Dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

6.   Wspieranie strategicznych dla województwa zachodniopomorskiego prac studyjnych, 

dokumentacji i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

 

Priorytety dziedzinowe:  

 

I. Ochrona czystości wód i gospodarka wodna. 

 

1.   wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie wodnym, w tym wspieranie działań  

      wynikających z Programu wodno – środowiskowego kraju oraz mających na celu  

      ustanowienie, weryfikację i aktualizację warunków korzystania z wód regionu wodnego i 

warunków korzystania z wód, 

2.   budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemów   

      kanalizacyjnych dociążających istniejące oczyszczalnie, zgodnie z wymogami Krajowego 

      Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

3.   ochrona wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód           

      podziemnych i powierzchniowych stanowiących źródło wody do spożycia, wspieranie   

      przedsięwzięć polegających na ograniczeniu procesu degradacji jezior, w tym 

      opracowanie planów ochrony jezior i ich rekultywacji, 

4.   zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia, modernizacja stacji 

      uzdatniania wody, 

5.   wspieranie realizacji programu małej retencji dla województwa zachodniopomorskiego,  

      budowa przyłączy do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz budowa przydomowych  

     oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.  



 

II. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdrażanie czystych technologii. 

 

1. wspieranie zadań ujętych w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, 

zwłaszcza związanych z realizacją kompleksowych programów gospodarki odpadami 

komunalnymi, szczególnie w gminach, gdzie realizowane są wspólne, międzygminne 

przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, 

2. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest, 

3. wspieranie organizacji systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych,  

4. wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz 

gospodarczym wykorzystaniem odpadów, doposażenie zakładów pozyskujących  

i przetwarzających odpady w sprzęt specjalistyczny, 

5. wykorzystanie odpadów do celów energetycznych, budowa instalacji do termicznego 

unieszkodliwiania odpadów, 

6.   wspieranie rozwoju czystych technologii oraz zmian technologicznych zapobiegających 

powstawaniu odpadów lub zmniejszeniu ich ilości albo zapewniających ich     

wykorzystanie w procesach produkcji,  

7.   wspieranie pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem  

      odpadów ulegających biodegradacji. 

 

 

III. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona przed hałasem. 

 

1. wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

gazowych (w tym gazów cieplarnianych) i pyłów do atmosfery, 

2. wspieranie modernizacji istniejących źródeł ciepła, w szczególności na terenach 

miejskich i uzdrowiskowych, wdrażanie Programu KAWKA, współfinansowanego ze 

środków NFOŚiGW, 

3. rozwój potencjału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  (OZE), zwłaszcza 

projektów realizowanych w ramach RPO WZ oraz programu PROSUMENT, 

finansowanego ze środków NFOŚiGW, 

4. wdrażanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji budynków oraz  wdrażanie 

nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii i przedsięwzięć, zwiększających 

efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych 

źródeł energii, a także inteligentnych sieci energetycznych (ISE), 

5. dofinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i programów ochrony  

środowiska przed hałasem, 

6.   wspieranie działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami. 

 

IV. Ochrona przyrody. 

 

1. wspieranie programów czynnej ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych, 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  

2. renowacja zabytkowych parków wiejskich i miejskich oraz prace rewitalizacyjne, 

pielęgnacyjne i konserwacja pomników przyrody, 

3. zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych, 

4. restytucja bądź reintrodukcja rodzimych gatunków, cennych lub zagrożonych 

wyginięciem, eliminowanie gatunków inwazyjnych, np. barszczu Sosnowskiego, 



5. działania ochronne podejmowane w ramach form ochrony przyrody województwa 

zachodniopomorskiego, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z uwzględnieniem 

programu NATURA 2000 oraz europejskiej sieci obszarów chronionych regionu Morza 

Bałtyckiego,  

6. opracowywanie planów ochrony dot. obszarów Natura 2000, wykonywanie zabiegów 

czynnej ochrony przyrody na tych obszarach, 

7. wspieranie działań związanych z realizacją zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska. 

8. wspieranie przedsięwzięć zapewniających migrację ryb, w tym programu budowy   

       przepławek dla ryb na terenie woj. zachodniopomorskiego, 

 

V. Edukacja ekologiczna.  

 

1. promocja zagadnień związanych z siecią Natura 2000, rozwój bazy służącej realizacji 

programów edukacyjnych w ośrodkach edukacji ekologicznej, 

2. wspieranie konkursów, olimpiad i innych imprez o zasięgu ponadlokalnym, 

upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą, 

3. dofinansowanie programów i kampanii edukacyjnych  i informacyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, w tym realizowanych przez media,  

4. dofinansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów z zakresu ochrony 

środowiska, 

5. dofinansowanie wydawnictw i prasy z zakresu ochrony środowiska i edukacji 

ekologicznej. 

 

VI. Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 

środowiska. 

 

1. wspieranie przedsięwzięć zapobiegających wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska oraz wspieranie likwidacji ich skutków, 

2. podniesienie stanu bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie przed podtopieniami, 

wspieranie budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych, 

3. doposażenie w sprzęt i środki techniczne jednostek PSP i OSP oraz innych służb 

realizujących zadania w zakresie ochrony przed powodzią i ochrony środowiska, 

4. poprawa warunków przepływu wód rzeki Odry i J. Dąbie w celu zapewnienia ochrony 

przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa prowadzonej akcji lodołamania, 

 

 

VII. Monitoring środowiska i inne działania. 

 

1. udzielanie wsparcia finansowego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  

w Szczecinie w realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska, 

2. zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska, 

3. wsparcie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz rozbudowy 

i weryfikacji baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, 

4. dofinansowanie szkoleń administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

 

TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 



W ramach tego ustawowego zadania priorytetem Funduszu będzie udział w następujących 

przedsięwzięciach: 

- udzielanie pomocy merytorycznej beneficjentom w ramach przygotowywanych 

przedsięwzięć dla nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, 

-  prowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych, usługi doradcze w zakresie aplikowania 

o środki Unii Europejskiej, 

- wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej lub 

dokumentów równoważnych oraz w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez realizację projektu 

systemowego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, 

-  prowadzenie działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych celem kształtowania 

właściwych postaw prośrodowiskowych oraz prezentacja możliwości finansowania 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

- udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektów, które stwarzają warunki do wymiany 

informacji, dzielenia się wiedzą lub prowadzą do realizacji celów środowiskowych. 

 

 
 


