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Załącznik do Uchwały Nr 26/249/2017 
RN WFOŚiGW w Poznaniu  

z dnia 10 lipca 2017 r. 

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2018  

 

Listę przedsięwzięć priorytetowych opracowano na podstawie obowiązujących ustaw, w tym 

ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze 

zm.) oraz w oparciu o następujące dokumenty:  

 Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” perspektywa do 2020 r.,  

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

 Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

 Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020, 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2022,  

 Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025 roku, 

 Wspólną Strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 – 2020. 

Nadrzędnym priorytetem Funduszu jest wspieranie merytorycznie i finansowo   

przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.  

A. Ochrona wód i gospodarka wodna.  

Priorytetem Funduszu jest wspieranie działań służących realizacji celów Dyrektywy 

2000/60/WE (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) a w szczególności: 

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnych 

dociążających istniejące oczyszczalnie, zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych. 

2.  Porządkowanie gospodarki ściekowej zgodnie z właściwymi programami dla zlewni, 

powiatów lub gmin.  

3.  Mała retencja ze szczególnym wskazaniem na retencję ekologiczną. 

4. Budowa lub modernizacja urządzeń i budowli zwiększających bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe. 
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5. Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami 

ściekowymi. 

B.  Ochrona powietrza: 

1. Ograniczenie niskiej emisji: w strefach i aglomeracjach dla których opracowano 

programy ochrony powietrza, na terenach  zwartej zabudowy, w obiektach zabytkowych 

i na terenach chronionych. 

2. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 

3. Wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii i poprawy 

efektywności energetycznej.  

C. Ochrona powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego: 

1. Wdrażanie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami  innymi niż obojętne 

i niebezpieczne. 

2. Zabezpieczanie i rekultywacja nieczynnych oraz niespełniających wymagań składowisk 

na terenach objętych ponadlokalnymi systemami gospodarki odpadami oraz remediacja 

terenów zdegradowanych. 

3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest. 

D. Ochrona przyrody: 

1. Czynna ochrona przyrody na terenach prawnie chronionych z uwzględnieniem 

zachowania różnorodności biologicznej zgodnie z zapisami planów ich ochrony lub 

planów zadań ochronnych oraz  sporządzanie i wdrażanie planów ochrony lub planów 

zadań ochronnych. 

2. Przyrodnicza rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych.  

3. Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym. 

4. Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających 

rodzimych gatunków flory i fauny. 

E. Edukacja ekologiczna: 

1. Rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych, tworzenie i rozwój ścieżek 

dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.  

2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa zachowań przyjaznych środowisku poprzez 

publikacje wydawane drukiem i w wersji elektronicznej, dotyczące obszaru województwa 

wielkopolskiego. 

3. Podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu województwa w zakresie ochrony 

środowiska, w szczególności w odniesieniu do obszarów objętych priorytetami A-D.  
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4. Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą 

obejmujące znaczącą liczbę uczestników.  

5. Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska    

i gospodarki wodnej. 

F. Inne zadania: 

1. Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 

2. Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i poważnych awarii oraz wsparcie likwidacji skutków klęsk żywiołowych 

i poważnych awarii.  

3. Wsparcie opracowania wymaganych ustawowo planów i programów.  

4. Wsparcie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze 

środowiska, w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze 

środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat. 

5. Badanie jakości wody kąpielisk wykonywane w ramach obowiązków nałożonych na 

organizatorów kąpielisk ustawą Prawo wodne. 

 

WFOŚiGW w Poznaniu, może finansować pozostałe przedsięwzięcia nie mieszczące się 

w Liście przedsięwzięć priorytetowych, a służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju. 


