
             
           

           
 

UCHWAŁA Nr 000/26/18 
 
 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze z dnia 19 czerwca 2018 roku 

 
w przedmiocie uchwalenia „Listy Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2019 rok” 

 
 
Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 799 ze zm.), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze postanawia: 
 
 
§ 1.   Przyjąć „Listę Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2019 rok”. 
 
§ 2.  Lista,  o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu. 
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 

 
             Przewodniczący Rady Nadzorczej 

          Leszek KARSKI 
 

                                                                                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                           Załącznik  
do uchwały nr 000/26/18  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze  
                                                                                                                                  z dnia 19 czerwca 2018 roku 

 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Zielonej Górze na 2019 rok  
 
Celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zwanego dalej 
Funduszem, jest pomoc uprawnionym jednostkom w finansowaniu i realizowaniu działań służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, zgodnie z Polityką Ochrony Środowiska i Traktatem Akcesyjnym, Strategią 
Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2017-2020. 
 
Za działanie priorytetowe Fundusz uznaje: 
- wspomaganie przedsięwzięć dofinansowywanych środkami zagranicznymi bezzwrotnymi poprzez udział  
w zapewnieniu niezbędnego wkładu krajowego, 
- realizację programów NFOŚiGW w ramach udostępnianych Funduszowi środków. 
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.  
 
Fundusz uznaje następujące równorzędne Priorytety dziedzinowe: 

 

I. OCHRONA ATMOSFERY 

1. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo cennych,  
w szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony 
powietrza oraz gminnych programów gospodarki niskoemisyjnej. 

2. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.  
3. Podniesienie efektywności gospodarowania energią, m.in. poprzez ograniczanie strat w procesie 

przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych oraz zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie i przemyśle. 

4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.  
5. Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów energetycznych 

(metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne).  
6. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacynych w obiektach użyteczności publicznej. 

II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI, OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI ORAZ 
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

1. Zadania inwestycyjne wynikające z obowiązujących planów gospodarki odpadami.  
2. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, w tym niebezpiecznych oraz działania na rzecz ich odzysku, 

unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z 
usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie województwa lubuskiego.  

3. Realizacja przedsięwzięć mających na celu efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę 
potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia. 

4. Rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.  
 



III. OCHRONA WÓD 

1.1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK. 
 
1.2. Gospodarka wodno-ściekowa na pozostałych obszarach. 
1.2.1. Budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. 
1.2.2. Budowa, przebudowa systemów kanalizacji zbiorczej. 
1.2.3. Realizacja projektów dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych. 
 
1.3. Gospodarka ściekowa w przedsiębiorstwach. 
1.3.1. Budowa, przebudowa oczyszczalni i urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych. 
1.3.2. Inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych 

odprowadzanych ze ściekami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

IV. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI EKOSYSTEMÓW 

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na obszarach istotnych dla realizacji 
postanowień ustawy o ochronie przyrody oraz funkcjonowania sieci NATURA 2000. 
 

V. MIĘDZYDZIEDZINOWE 

1. MONITORING ŚRODOWISKA  

1.1. Pomoc jednostkom realizującym zadania państwowego monitoringu środowiska, szczególnie w 
wyposażeniu w aparaturę i sprzęt kontrolno-pomiarowy.  

1.2. Wspieranie strategicznych dla województwa lubuskiego programów ochrony środowiska o randze 
wojewódzkiej.  

2. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Wspieranie realizacji projektów edukacyjnych w zakresie przyjętych priorytetów dziedzinowych Funduszu, 
mających na celu podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony zasobów środowiska i kształtowanie 
świadomości ekologicznej. 

 

3. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  

1.1. Działania polegające na przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków oraz zapobieganiu 
i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, w tym wsparcie inwestycyjne planów zarządzania i reagowania 
kryzysowego.  

1.2. Pomoc służbom ratownictwa ekologicznego w wyposażaniu w sprzęt specjalistyczny niezbędny  
do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych  
i poważnych awarii w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  

 
 

 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
          Leszek KARSKI 

 


