
D
Z

IA
£

A
L

N
O

Œ
Æ

 W
F

O
Œ

iG
W9. DZIA£ALNOŒÆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ WE WROC£AWIU W 2011 ROKU1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu powo³any zosta³ do ¿ycia na
podstawie ustawy o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska
z dnia 31 stycznia 1980 r. (tekst jednolity Dz.U.1994.49.
196 z póŸn. zmianami). Od dnia 01.10.2001 r. Fundusz
dzia³a na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo
ochrony œrodowiska (tekst jednolity Dz.U.2008.25.150
z póŸn. zmianami). 

Dzia³alnoœæ statutowa
Dofinansowaniem objêto wy³¹cznie zadania i przed-

siêwziêcia spe³niaj¹ce warunki okreœlone w dokumen-
tach: 

� „Zasady udzielania i umarzania po¿yczek oraz tryb
i zasady udzielania i rozliczania dotacji”, 
� „Kryteria wyboru przedsiêwziêæ finansowanych ze
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu”, 
� „Lista przedsiêwziêæ priorytetowych Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
we Wroc³awiu planowanych do dofinansowania
w 2011 r.”, 
� „Strategia dzia³ania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu na lata 2009-2012”. 
W 2011 r., na podstawie umów po¿yczek i dotacji

zawartych w 2011 r. i latach ubieg³ych, Fundusz dofi-

nansowa³ bezpoœrednio realizacjê 357 nowych i konty-
nuowanych zadañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska
i gospodark¹ wodn¹ kwot¹ 150 398,6 tys. z³, z czego: 

� po¿yczki wynios³y 113 961,4 tys. z³ (75,7%),
w tym po¿yczki na zachowanie p³ynnoœci finansowej
13 527,9 tys. z³, 
� dotacje – 35 610,2 tys. z³ (23,6%), 
� dop³aty do oprocentowania kredytów bankowych
na zadania realizowane na podstawie umów trój-
stronnych (beneficjent-bank-Fundusz) – 827,0 tys. z³
(0,5%). 
Dodatkowo 0,2% ca³oœci wydatków statutowych

Fundusz przeznaczy³ na: 
� 7 tys. z³ na nagrody za osi¹gniêcia w ochronie
œrodowiska, 
� 84 tys. z³ na umorzenia po¿yczek, 
� 165,4 tys. z³ na dop³aty do oprocentowania kredytów
udzielanych przez Bank Ochrony Œrodowiska S.A. ze
œrodków w³asnych w ramach zawartej z nim umowy, 
� 10,1 tys. z³ z tytu³u zwrotu gminom utraconych
przez nie dochodów gminnych. 
Uwzglêdniaj¹c rangê potrzeb oraz przyjête priorytety

Funduszu œrodki wydatkowano na nastêpuj¹ce dziedziny: 
� gospodarkê œciekow¹ i ochronê wód – 103 392,7
tys. z³ (68,6% wydatkowanych œrodków), dofinan-
sowuj¹c 88 zadañ, 

Tabela 9.1. Wydatki statutowe WFOŒiGW we Wroc³awiu w 2011 r. (Ÿród³o: WFOŒiGW)

1 opracowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu
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W� ochronê powietrza atmosferycznego i klimatu –

11 786,0 tys. z³ (7,8%), dofinansowuj¹c 30 zadañ, 
� gospodarkê odpadami – 7 993,8 tys. z³ (5,3%),
dofinansowuj¹c 23 zadania, 
� pozosta³e zadania – 27 226,1 tys. z³ (18,1%), do-
finansowuj¹c 216 zadañ, w tym: 

– gospodarkê wodn¹ i ochronê przeciwpowodziow¹
– 9 831,9 tys. z³ (6,5%), dofinansowuj¹c 19 zadañ, 
– edukacjê ekologiczn¹ – 4 431,3 tys. z³ (3,0%),
dofinansowuj¹c 125 zadañ, 
– monitoring œrodowiska – 2 845,6 tys. z³ (1,9%),
dofinansowuj¹c 6 zadañ, 
– leœnictwo, ochronê przyrody i krajobrazu –
2 584,4 tys. z³ (1,7%), dofinansowuj¹c 16 zadañ, 
– zapobieganie i likwidacjê powa¿nych awarii i ich
skutków – 2 170,4 tys. z³ (1,4%), dofinansowuj¹c
20 zadañ, 
– inne zadania (m.in. profilaktyka zdrowotna dzie-
ci, wapnowanie gleb, usuwanie skutków powodzi)
– 5 362,5 tys. z³ (3,6%), dofinansowuj¹c 30 zadañ, 

� nagrody za osi¹gniêcia w ochronie œrodowiska,
umorzenia po¿yczek, dop³aty do oprocentowania
kredytów udzielanych przez banki oraz zwrot docho-
dów gminnych – 266,5 tys. z³ (0,2%). 
Dofinansowane zadania realizowane by³y przez: 
� gminy, zwi¹zki gmin i podmioty podleg³e (jed-
nostki komunalne, szko³y i inne) – 44,0% ca³oœci
wydatków, tj. 66 199,9 tys. z³, 
� spó³ki prawa handlowego o charakterze u¿ytecz-
noœci publicznej (przedsiêbiorstwa wodoci¹gów
i kanalizacji, gospodarki komunalnej itp.) – 38,7%,
tj. 58 190,7 tys. z³, 
� powiaty i ich jednostki – 3,9% tj. 5 817,5 tys. z³, 
� Województwo Dolnoœl¹skie i jednostki podleg³e –
1,9%, tj. 2 812,8 tys. z³; najwiêkszym beneficjentem
z tej grupy by³ Dolnoœl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych we Wroc³awiu, 
� administracjê rz¹dow¹ oraz jednostki jej podleg³e
– 6,6%, tj. 10 023,1 tys. z³; najwiêkszymi inwesto-
rami w tej grupie byli: Regionalny Zarz¹d Gospodar-
ki Wodnej we Wroc³awiu, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu oraz instytuty
pañstwowe, 
� lasy pañstwowe – 0,4%, tj. 536,7 tys. z³; najwiêk-
szym beneficjentem w tej grupie by³a Regionalna
Dyrekcja Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu, 
� podmioty gospodarcze (spó³dzielnie, pozosta³e
spó³ki prawa handlowego) – 1,2%, tj. 1 892,5 tys. z³;
najwiêkszym beneficjentem w tej grupie by³a Telewi-
zja Polska S.A. Oddzia³ Terenowy we Wroc³awiu, 
� pozosta³ych inwestorów, w tym pozarz¹dowe or-
ganizacje ekologiczne – 3,3%, tj. 4 925,4 tys. z³. 

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane przy
dofinansowaniu Funduszu w 2011 r. 

Gospodarka œciekowa i ochrona wód
W 2011 r. zakoñczono modernizacjê i przebudowê

3 oczyszczalni œcieków zwiêkszaj¹c ich przepustowoœæ

o 1 057 m3/d i oddano do u¿ytku 5 nowych oczyszczal-
ni œcieków o ³¹cznej przepustowoœci 3 223 m3/d. £¹cz-
ny przyrost przepustowoœci oczyszczalni œcieków wy-
niós³ 4 280 m3/d (w tym 3 przy dop³atach Funduszu do
kredytów bankowych). 

Na terenie 42 gmin w 79 miejscowoœciach wybudo-
wano i zmodernizowano 453,3 km sieci kanalizacyj-
nych, w tym 400,6 km na terenach wiejskich. Wykona-
no 2 dokumentacje dotycz¹ce uporz¹dkowania gospo-
darki wodno-œciekowej 2 gmin. 

W efekcie tych dzia³añ zaistnia³a mo¿liwoœæ ogranicze-
nia ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych w œciekach: 

� BZT5 – 1 176,00 kg/d, 
� zawiesina ogólna – 1 101,10 kg/d. 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej

przez Fundusz na zadania zwi¹zane z ochron¹ powietrza
atmosferycznego i klimatu s¹ nastêpuj¹ce: 

� zmodernizowano 2 kot³ownie wêglowe o mocy
700 kW na kot³ownie o mniejszej uci¹¿liwoœci dla
œrodowiska oraz 1 opalan¹ gazem o mocy 112 kW, 
� wybudowano ma³¹ elektrowniê wodn¹ o mocy
410 kW, 
� wybudowano sieci ciep³ownicze o d³ugoœci 688,1 mb, 
� w 2 obiektach zainstalowano ogrzewanie wyko-
rzystuj¹ce solary – 28 szt. kolektorów s³onecznych
– 69,09 m2, 
� w 3 obiektach zainstalowano pompy ciep³a – ko-
lektory gruntowe o mocy 213,87 kW, 
� w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji
11 obiektów uzyskano oszczêdnoœæ energii w wyso-
koœci 24 323,6 GJ/a. 
Obiekty i instalacje przekazane do eksploatacji

w 2011 r. pozwol¹ na obni¿enie w skali roku emisji: 
� py³u – 8,99 Mg/r, 
� SO2 – 10,29 Mg/r, 
� NOx – 2,44 Mg/r, 
� CO – 30,57 Mg/r, 
� CO2 – 2 227,84 Mg/r. 

Gospodarka odpadami
Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej

przez Fundusz na zadania zwi¹zane z gospodark¹ odpa-
dami s¹ nastêpuj¹ce: 

� zrekultywowano sk³adowisko odpadów na po-
wierzchni 1,68 ha i pojemnoœci 26 880 m3, 
� rozbudowano zaplecze techniczne 2 sk³adowisk
odpadów, 
� przeprowadzono rekultywacjê obszarów zdegra-
dowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹ na terenie 1 gminy, 
� usuniêto 83,744 Mg azbestu, 
� zakupiono 4 pojazdy specjalistyczne do zbiórki
odpadów oraz 2 pojazdy specjalistyczne do mycia
i udra¿niania kana³ów oraz do usuwania osadów
z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. 
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WTabela 9.2. Zadania z zakresu gospodarki œciekowej i ochrony wód zrealizowane przy udziale œrodków WFOŒiGW we

Wroc³awiu w 2011 r. (Ÿród³o: WFOŒiGW)

Tabela 9.3. Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane przy udziale œrodków 
WFOŒiGW we Wroc³awiu w 2011 r. (Ÿród³o: WFOŒiGW)

Tabela 9.4. Dofinansowanie WFOŒiGW we Wroc³awiu do oddanych do u¿ytku w 2011 r. zadañ z zakresu gospodarki
odpadami (Ÿród³o: WFOŒiGW)

Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa
Efekty rzeczowe pomocy finansowej udzielonej przez

Fundusz na zadania zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹
i ochron¹ przeciwpowodziow¹ s¹ nastêpuj¹ce: 

� wybudowano 80,4 km sieci wodoci¹gowych (w 19
miejscowoœciach na terenie 15 gmin), w tym 75,5 km
na terenach wiejskich i 4,9 km na terenach miejskich, 
� wybudowano i rozbudowano 9 stacji uzdatniania
wody do wydajnoœci 4 327,0 m3/d, 

� w ramach ochrony przeciwpowodziowej: 
– zmodernizowano wa³y przeciwpowodziowe
o d³ugoœci 4,9 km, 
– przeprowadzono regulacjê linii brzegowych rzek
i potoków o ³¹cznej d³ugoœci 8,6 km, 
– wybudowano zbiornik ma³ej retencji o pojemno-
œci 1 500 m3, 
– uzyskano 370 ha powierzchni obszaru chronio-
nego przed powodzi¹.
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Pozosta³e zadania
Do najwa¿niejszych z pozosta³ych zadañ zrealizowa-

nych przy udziale Funduszu nale¿¹: 
� „Restytucja populacji g³uszca (Tetrao urogallus L.)
na terenie Nadleœnictwa Ruszów w obszarze Natura
2000 „Bory Dolnoœl¹skie” – etap III” – zadanie reali-
zowane przez Nadleœnictwo Ruszów, 
� zakoñczenie zadañ polegaj¹cych na przygotowa-
niu planów ochrony dla: Œlê¿añskiego Parku Krajo-
brazowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego,
Parku Krajobrazowego „Che³my”, Parku Krajobrazo-
wego „Dolina Jezierzycy”, Parku Krajobrazowego
Gór Sowich; zadania zosta³y zrealizowane przez Dol-
noœl¹ski Zespó³ Parków Krajobrazowych we Wro-
c³awiu, 
� realizacja programów edukacyjnych, rozwój bazy
s³u¿¹cej realizacji programów edukacyjnych, olim-
piady, konkursy, festiwale, festyny, akcje o charakte-
rze edukacyjnym, konferencje i seminaria, kursy,
warsztaty, wspieranie wydawnictw i prasy prowa-
dz¹cych edukacjê ekologiczn¹, prenumerata dla
szkó³, 
� w ramach porozumieñ zawartych z Wojewódzk¹
Komend¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wroc³a-
wiu oraz Zarz¹dem Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹z-
ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Dolnoœl¹skiego dofinanso-
wano zakup 17 samochodów po¿arniczych z funkcj¹
ograniczania zagro¿eñ ekologicznych, 

� profilaktyka zdrowotna organizowana dla dzieci
zamieszkuj¹cych na terenach, na których wystêpuj¹
przekroczenia norm zanieczyszczeñ œrodowiska
(4 667 dzieci z Wroc³awia, Legnicy i Jeleniej Góry). 

Udzia³ Funduszu w absorpcji œrodków pomo-
cowych z Unii Europejskiej
Dokonuj¹c wyboru zadañ Fundusz traktowa³ priory-

tetowo dofinansowanie zadañ realizowanych z udzia³em
bezzwrotnych œrodków Unii Europejskiej. 

W 2011 r. w trakcie realizacji znajdowa³y siê 53 zada-
nia. Na wsparcie 50 zadañ realizowanych w ramach
funkcjonuj¹cych programów pomocowych Fundusz wy-
datkowa³ kwotê 84 346,1 tys. z³, tj. 56,0% œrodków wy-
p³aconych na realizacjê wszystkich zadañ statutowych. 

Na dofinansowanie zadañ wed³ug poszczególnych
programów Fundusz wyp³aci³: 
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko –

51 347,3 tys. z³, 
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 18 347,6

tys. z³,
3. Regionalny Program Operacyjny – 13 503,0 tys. z³, 
4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego (EOG) – 768,4 tys. z³, 
5. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej

Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-
2013 – 249,00 tys. z³, 

6. Program Operacyjny Wspó³pracy Transgranicznej
Polska-Saksonia 2007-2013 – 130,77 tys. z³. 

Tabela 9.5. Dofinansowanie WFOŒiGW we Wroc³awiu do oddanych do u¿ytku w 2011 r. zadañ z zakresu gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej (Ÿród³o: WFOŒiGW)
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WDzia³alnoœæ WFOŒiGW we Wroc³awiu jako instytucji wdra¿aj¹cej Program Operacyjny 

Infrastruktura i Œrodowisko w 2011 r. 

Projekty wdra¿ane przez WFOŒiGW we Wroc³awiu
(stan na dzieñ 31.12.2011 r.): 
1. z zawartymi umowami na dofinansowanie i po

wstêpnym przeliczeniu dofinansowania: 
� inwestycje w zakresie gospodarki wodno-œcieko-
wej w miejscowoœciach Œroda Œl¹ska, Ciechów i Bu-
kówek, 
� uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej
gmin le¿¹cych w zlewni rzeki Czerwona Woda, 
� zapewnienie prawid³owej gospodarki œciekowej
w gminie Strzegom, 
� modernizacja oczyszczalni œcieków oraz budowa
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w mieœcie O³awa,
� rozbudowa oczyszczalni œcieków w miejscowoœci
Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Ziêbice, 

� rozwi¹zanie gospodarki wodno-œciekowej w Gmi-
nie Nowogrodziec – etap Ia, 
� budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z mo-
dernizacj¹ oczyszczalni œcieków w Chociwelu; 

2. z zawart¹ umow¹ na dofinansowanie w trakcie roz-
strzygania przetargów: 
� uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na
terenie gmin powiatu dzier¿oniowskiego – etap I, 

3. zadania przed zawarciem umowy, które otrzyma³y
potwierdzenie dofinansowania w I kwartale 2012 r. 
� budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
œci ¯erniki Wroc³awskie – Potwierdzenie Nr
15/2012, 
� uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej
po³udniowo-wschodniej czêœci miasta G³ogów –
Potwierdzenie Nr 10/2012. 
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