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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to instytucja samodzielna, posiadająca osobowość prawną i wspierająca za pomocą odpowiednich narzędzi finansowych
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Kierunki działalności Funduszu są zbieżne z polityką
państwa w obszarze środowiska, celami wyznaczonymi w dokumentach o zasięgu regionalnym oraz
zadaniami wynikającymi z realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi cele krajowe i regionalne związane z działalnością
Funduszu w latach 2008 i 2009 były:
– Polityka Ekologiczna Państwa,
– Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
– Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
– Krajowy i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
Wyznacznikiem zadań WFOŚiGW w Szczecinie, realizowanych w latach 2008 i 2009 była także
„Strategia działania WFOŚiGW w Szczecinie na lata 2005–2008 i 2009–2012”.
Priorytety i cele strategiczne wskazane w dokumencie, są zbieżne z zapisami „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy”, głównie w zakresie obszarów działania
i zasad współpracy we wspieraniu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska.
Szczegółowy zakres działania Funduszu określała Lista Przedsięwzięć Priorytetowych, określająca
wagę i hierarchię realizacji projektów środowiskowych zgodnie z celami wynikającymi z polityki
zrównoważonego rozwoju Polski i województwa zachodniopomorskiego.
W obszarze działalności statutowej realizowano szereg projektów, głównie wydatkowano środki na
zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz ochrony atmosfery, co jest efektem konieczności realizacji inwestycji wodno-ściekowych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza
i poszanowania energii. Zrealizowano również szereg projektów z zakresu ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, monitoringu środowiska i nadzwyczajnych zagrożeń oraz edukacji ekologicznej. Fundusz uczestniczył w realizacji projektów głównie poprzez wsparcie finansowe (preferencyjne
pożyczki, dotacje, umorzenia, przekazanie środków jednostkom budżetowym, dopłaty do kredytów)
i pomoc merytoryczną we wdrażaniu przedsięwzięć służących szeroko rozumianej ochronie środowiska w regionie. W roku 2009 podjęto szereg działań mających na celu polepszenie współpracy
z potencjalnymi beneficjentami, udoskonalenie procedur i zasad dofinansowania, rozliczania oraz
monitorowania realizacji projektów.
Działalność Zarządu Funduszu w Szczecinie w roku 2009 skupiła się głównie na aktywnej absorpcji
środków w ramach dostępnych instrumentów finansowych, zewnętrznych (w tym głównie unijnych)
oraz krajowych, w celu kreowania efektywnych montaży finansowych, będących podstawą zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w regionie.
Wyznacznikiem zadań Funduszu realizowanych w 2008 i 2009 roku były też:
– Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013.
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
– Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008–2011
z uwzględnieniem perspektywy 2012–2015.
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–

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013.

–
–
–

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013.
Krajowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest.
Programy i plany działalności proekologicznej realizowane przez wojewodę, samorząd województwa, samorządy terytorialne oraz inne instytucje.
Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2009–2012.
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie na lata 2009–2012.
Doświadczenia i wyniki pracy WFOŚiGW z lat poprzednich.

–
–
–

Wykonywanie zadań WFOŚiGW w 2008 i 2009 roku następowało poprzez:
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

Udzielanie pomocy finansowej samorządom terytorialnym i ich związkom oraz innym podmiotom, podejmującym przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.
Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań, przede wszystkim:
– uzyskiwanie należytego spływu ustawowo określonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za jego zanieczyszczanie,
– utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów własnych,
– właściwe i bezpieczne zagospodarowanie wolnych środków pieniężnych dla uzyskania wyższych przychodów finansowych z oprocentowania,
– działania wspierające, zmierzające do pozyskania przez inwestorów środków z innych
źródeł, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz źródeł zagranicznych.
Realizację zadań Instytucji Wdrążającej przypisanych WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie
Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla osi
priorytetowych i – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zawartego z Instytucją Pośredniczącą
w dniu 25 czerwca 2007 r.
Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy finansowej z WFOŚiGW
i o Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kontrole i audyty wewnętrzne.
Kontrolowanie dofinansowanych przedsięwzięć.
Doskonalenie procedur finansowania, tworzenie warunków zapewniających inwestorom pomoc
techniczno-ekonomiczną oraz organizacyjną w przygotowaniu i realizacji zadań.
Współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie
wspólnego finansowania przedsięwzięć.
Współpracę z innymi funduszami wojewódzkimi, głównie w zakresie wymiany informacji
i doświadczeń.
Współpracę z instytucjami sektora finansów publicznych w celu udzielania wspólnej pomocy
podmiotom realizującym przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.
Współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska oraz innymi zainteresowanymi bankami w zakresie
udzielania kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska
z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania.
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Wydatkowanie środków WFOŚiGW w latach 2008–2009
W roku 2008 i 2009 środki Funduszu w przeważającej części przeznaczone były na ochronę wód oraz
ochronę atmosfery.
Ogólna kwota pomocy finansowej w 2009 roku ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła
109 710 tys. zł, z tego na pożyczki przeznaczono 97 396 tys. zł, co stanowi 89% udzielonego wsparcia
finansowego. Była to kwota wyższa od kwoty pomocy finansowej w 2008 r.
Tabela XI.1.

Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2008 roku według dziedzin [tys. zł]
Dotacje

Dziedzina

z zawartych
pozostałe
umów

Razem
dotacje

Pożyczki
z
zawartych pozostałe
umów

Razem
Ogółem
pożyczki wypłacono

Edukacja ekologiczna

1 994

1 994

1 994

Monitoring

1 738

1 738

1 738

Ochrona atmosfery

60

Ochrona przyrody

338

* 237

297

8 434

8 434

8 731

338

831

831

1 169

5 137

5 177

47 856

48 195

Ochrona ziemi

2

* 38

40

5 137

Ochrona wód

334

*5

339

22 476

Gospodarka wodna
Nadzwyczajne
zagrożenia
Nagrody w konkursie
„Najbardziej
ekologiczna gmina”
Nauka, ekspertyzy

942

942

1 416

1 416

2 358

5 478

5 478

17

17

5 495

570

570

570

532

532

532

OGÓŁEM
11 988
*
Dopłaty do kredytów
** Umowa konsorcjalna (ZWiK)

Rysunek XI.1.

280

12 268

38 311

** 25 380

25 380

63 691

75 959

Wydatkowanie środków WFOŚiGW w roku 2008 (procentowy udział według dziedzin)
63,45

[%]

60

[%]

50
40
30
20
11,49
7,23

6,82

10

1,54

2,29

2,63

0,7

0,75

Mn

EE

NE

NA

3,1

0
OW

OZ

OP

OA

OW – ochrona wód
OZ – ochrona ziemi
OP – ochrona przyrody
OA – ochrona atmosfery
Mn – monitoring jakości stanu środowiska
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NZ

GW

EE – edukacja ekologiczna
NE – nauka, ekspertyzy
NA – nagrody w konkursie
NZ – nadzwyczajne zagrożenia
GW – gospodarka wodna
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Tabela XI.2.

Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2009 roku według dziedzin [tys. zł]
Dotacje

Pożyczki

Razem
z zawartych
dotacje
pozostałe
umów

Dziedzina

z zawartych
umów

Razem
Ogółem
pożyczki
wypłacono
pozostałe

Edukacja ekologiczna

2 045

2 045

2 045

Monitoring

1 527

1 527

1 527

Ochrona atmosfery

1 548

Ochrona przyrody

512

Ochrona ziemi

814

Ochrona wód

327

Gospodarka wodna
Nadzwyczajne
zagrożenia
Nagrody w konkursie
"Najbardziej
ekologiczna gmina"
Nauka, ekspertyzy
OGÓŁEM

256

1 804

17 702

17 702

19 506

512

2 632

2 632

3 144

28

842

6 132

6 132

6 974

17

344

44 948

67 131

67 475

2 530

2 530

3 077

3 077

5 607

2 621

2 621

722

722

3 343

28

28

28

61

61

61

12 013

Rysunek XI.2.

301

12 314

75 213

22 183

22 183

97 396

109 710

Wydatkowanie środków WFOŚiGW w roku 2009 (procentowy udział według dziedzin)
70
61,5

[%]

60

[%]

50
40
30
17,78

20
6,36

10

2,87

1,39

1,86

0,06

0,03

Mn

EE

NE

NA

3,05

5,11

NZ

GW

0
OW

OZ

OP

OA

OW – ochrona wód
OZ – ochrona ziemi
OP – ochrona przyrody
OA – ochrona atmosfery
Mn – monitoring jakości stanu środowiska

EE – edukacja ekologiczna
NE – nauka, ekspertyzy
NA – nagrody w konkursie
NZ – nadzwyczajne zagrożenia
GW – gospodarka wodna
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Wykaz ważniejszych zadań realizowanych w latach 2008–2009 przy współudziale WFOŚiGW
w Szczecinie
Ochrona wód
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wykonanie otworu zastępczego Edward III oraz likwidacja otworu eksploatacyjnego Edward II na
ujęciu wód leczniczych w miejscowości Kamień Pomorski.
Opracowanie dokumentacji technicznej: projektu technicznego, studium wykonalności, oceny
oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności dla zadania:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”.
Zakup samochodu asenizacyjnego przystosowanego do czyszczenia kanalizacji typu SCK-4H na
podwoziu marki DAF.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wysoka wraz z przesyłem do
oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach.
Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin–Kłosów, gmina
Mieszkowice.
Zakup samochodu asenizacyjnego.
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Ośrodku w Nowielinie.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bobrowiczki, gm. Sławno z przyłączeniem do miejskiej
kanalizacji sanitarnej w Sławnie.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu–III etap.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycy.
Zakup samochodu specjalistycznego WUKO.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Parkowej i Zdrojowej w Połczynie Zdroju.
Budowa kanalizacji sanitarnej Zaransko–Zółcin–Zółte–Radzewo–Nętno–Lasocin–Łabędzie–I etap.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Laski, gm. Malechowo.
Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hotelowej w Darłowie.
Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej w 2009 r. oraz specyfikacja fosforu osadów dennych
i ocena zabiegu biomanipulacji na aktualny stan ichtiofauny jeziora.

Ochrona powierzchni ziemi
–
–
–
–
–
–

–
–
–
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Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach.
Zakup dwóch śmieciarek szufladowych.
Poprawa efektywności systemu gromadzenia i transportu odpadów w gminie Borne Sulinowo.
Zakup pakietu urządzeń służących do kompleksowej zbiórki odpadów.
Zakup sprzętu tworzącego zintegrowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na likwidację mogilnika w Drzonowie
Białogardzkim.
Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rościnie poprzez wykonanie prac
geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych wraz z wykonaniem otworów obserwacyjnych.
Opracowanie dokumentacji na likwidację mogilnika usytuowanego w obrębie geodezyjnym Kurzycko, gmina Mieszkowice.
Opracowanie dokumentacji obejmującej inwentaryzację mogilnika przeterminowanych środków
ochrony roślin w Więcławiu na działce nr 455/3, której właścicielem jest gmina Dębno.
Opracowanie dokumentacji na likwidację mogilnika w miejscowości Osiek Drawski, gmina
Wierzchowo.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opracowanie dokumentacji na likwidację mogilnika na działce nr 210 w miejscowości Wisławie,
gmina Maszewo.
Opracowanie dokumentacji na likwidację mogilnika zlokalizowanego w obrębie Błądkowo, gmina
Dobra Nowogardzka.
Opracowanie dokumentacji na likwidację mogilnika.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej mogilnika znajdującego się w miejscowości Osina.
Likwidacja i rekultywacja składowiska opakowań po pestycydach w miejscowości Dalewo, gmina
Marianowo.
Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin znajdujących się
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce.
Wykonanie inwentaryzacji mogilnika położonego na działce ewidencyjnej nr 42/2
w miejscowości Wołczyn, gmina Lipiany.
Rozbudowa bazy techniczno-eksploatacyjnej przy ul. Księżnej Anny 9-11. Etap II budowy sortowni odpadów z niezbędną infrastrukturą ogólnotechniczną i pomocniczą dla potrzeb jej eksploatacji.
Patrolowanie i edukacja ekologiczna na czterech kółkach.
Szczegółowa inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tychowo.
Gminny program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Chojna.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce – etap II.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sławno.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płoty.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica – etap II.
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobolice – etap II.
Gminny program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Węgorzyno.
Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych zmieszanych, sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy miejskiej Darłowo.
Zakup samochodu ciężarowego do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Porzecze.
Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino.
Roboty remontowe dachów domków letniskowych położonych na terenie Ośrodka Wczasowego
w miejscowości Dąbkowice.

Ochrona atmosfery
–
–
–
–
–

Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR-10 nr 1 i nr 4 w Ciepłowni Rejonowej Maszewska
w Goleniowie.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu przy ul. Kilińszczaków 59.
Instalacja do samodzielnego podawania biomasy z pominięciem młynów węglowych na kotle nr 5
w Elektrowni Dolna Odra.
Termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół nr 5 w Szczecinku przy
ul. Koszalińskiej 81.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach.
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–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

Ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację obiektu oraz wymianę sieci
ciepłowniczej SPSP w Goleniowie.
Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazową do celów c.o. wraz z wewnętrzną instalacją
gazową i punktem redukcyjno-pomiarowym w budynku JRG w Dębnie przy ul. Kosynierów 6.
Wykonanie „Programu ochrony powietrza dla czterech stref województwa zachodniopomorskiego
(aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin, powiatu gryfińskiego, powiatu szczecineckiego)
ze względu na stwierdzenie przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu".
Zakup specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do badania zawartości
spalin silników samochodowych oraz hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne.
Montaż dwóch pakietów solarnych i kompleksowa termomodernizacja budynku opiekuńczego Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.
Wykonanie opracowania pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”.
Zmiana sposobu ogrzewania w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Bornem Sulinowie.
Zakup i montaż abatora EO – do redukcji tlenku etylenu powstającego w procesie sterylizacji gazowej.
Termomodernizacja obiektów ZOZ SS MSWiA w Złocieńcu.
Ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację dwóch obiektów na terenie
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.
Likwidacja kotłowni lokalnych istniejących na terenie Kompleksów Wojskowych w Wałczu
i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania cieplej wody użytkowej w DPS w Bornem
Sulinowie.
Modernizacja kotła z obmurzem ciężkim typu WR-25 nr 6 zainstalowanego w ciepłowni DPM
przy ul. Mieszka i 20 A w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych i przystosowanie
do współspalania biomasy.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego.

Ochrona przyrody
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rewitalizacja zabytkowego parku naturalistycznego Dolina Miłości – etap inwestycyjny.
Ekofizjografia województwa zachodniopomorskiego.
Reintrodukcja zająca na terenie gminy Barwice.
Program reintrodukcji kuropatwy (Perdix perdix) na terenie szczecińskiego okręgu łowieckiego,
w rejonach polnych Gryfic i Pyrzyc.
Ochrona zwierząt w mieście, nieobjętych opieką schroniska – działalność „Zwierzęcego Telefonu
Zaufania”.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanowie.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Karlinie.
„Gatunek dzik. Powrót do natury” – kontynuacja.
„Z ptakami i mrówkami za pan brat”.

Gospodarka wodna
–
–
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Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Święta.
Budowa stacji uzdatniania wody zasilającej obiekty szpitala w SPZZOZ w Gryficach.
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–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modernizacja ujęcia wody w Bielicach.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sierakowo, gmina Dobrzany.
Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni
rzeki Bukowej wraz z określeniem sposobów ochrony przed powodzią terenów gminy Dobra,
Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej.
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy trzech zastawek na rzece Koczynka, gmina Krzęcin.
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica.
Przebudowa mostu i jazu na rzece Myśli w km rzeki 64+750 w miejscowości Zarzecze.
Jezioro Tchórzyno – Kanał Tarnów – odbudowa progu stałego na Kanale Tarnów w km 5+080,
gmina Myślibórz.
Remont jazu na rzece Piaskowej w miejscowości Żerzyno w km 0+260, gmina Resko.
Wykonanie dokumentacji technicznej – zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic
i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – etap I.
„Bielinek – Osinów Dolny – odbudowa wału przeciwpowodziowego w km 3+100 do km 9+800,
odcinek wału od km 3+100 do 5+000”.
„Bielinek – Osinów Dolny – odbudowa wału przeciwpowodziowego w km 3+100 do km 9+800,
odcinek wału od km 5+000 do 6+700”.
Wał przeciwpowodziowy Miroszewo – Brzózki – odcinek Warnołęka – Brzózki – naprawa szkód
sztormowych.
Wał przeciwpowodziowy Inoujście – Brzeziny – naprawa wału w km 0+000 do km 1+400.
Wał przeciwpowodziowy Czarnocin – Skoszewo – naprawa wału w km 6+480 do km 6+500
i 6+900 do km 7+400.
Wał przeciwpowodziowy Stepnica – Kopice - naprawa wału w km 0+200 do 0+210 i 4+400 do
4+415, 4+800 do 5+100, 8+200 do 8+230.
Wał przeciwpowodziowy Karpinka – Jasienica – naprawa szkód sztormowych.
Remont wału przeciwpowodziowy Nowe Warpno – Podgrodzie.
Usunięcie drzew z koryta rzeki Parsęty w km 61+400 do km 61+550 oraz 61+850.
Wał przeciwpowodziowy Dąbie – Inoujście – likwidacja wyrw w wale w km 8+700 do 8+710,
9+000 do 9+010, 9+200 do 9+210, 16+100 do 16+500.
Wał przeciwpowodziowy Jedliny – Święta – zabudowa przerwanych odcinków wału w km 3+900
do 3+930 i 5+300 do 5+390.
Wał przeciwpowodziowy Łubnica – Gryfino. Likwidacja przecieków przez drogę przywałową na
odcinku 156 m.
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Staniewice.
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Chudaczewko – Mazów oraz przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Chudaczewko.
Zakup zestawu do transportu wody pitnej.
Wykonanie dokumentacji technicznej. Jezioro Baczynko – odbudowa mnicha i uszczelnienie wału
i zapory, gmina Grzmiąca.
Rzeka Parsęta. Odbudowa odcinka rzeki Parsęty w km 5+400 – km 5+700 – zabudowa łuku wklęsłego.
Wykonanie dokumentacji technicznej. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni Jeziora Jamno
wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki, zabezpieczenie terenów zalewowych miasta Koszalina.

Udział WFOŚiGW w zadaniach współfinansowanych z funduszy europejskich
W okresie sprawozdawczym WFOŚiGW uczestniczył w finansowaniu zadań, które otrzymały wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach umów zawartych w 2009 roku i latach wcześniejszych. Poniższa tabela pokazuje zakres finansowania poszczególnych zadań.
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Tabela XI.3.

Lp
1.

2.

3.

4.

5

6

7

8
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Udział WFOŚiGW w zadaniach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
w roku 2009

Inwestor

Nazwa zadania

Zakład Wodociągów Poprawa jakości wody
i Kanalizacji Sp.
w Szczecinie.
z o.o. w Szczecinie
Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Pobierowie wraz
z modernizacją
przepompowni ścieków
w gminie Rewal.
PGE Zespół
Instalacja do samodzielnego
Elektrowni Dolna
podawania biomasy
Odra w Nowym
z pominięciem młynów
Czarnowie
węglowych na kotle nr 5
w Elektrowni Dolna Odra.
Federacja Zielonych Rewitalizacja zabytkowego
GAJA
parku naturalistycznego
Dolina Miłości–etap
inwestycyjny.
Środkowopomorska Środkowopomorska Szkółka
Grupa Działania
Liderów Ekologii.
Koszalin
Regionalne
Zintegrowana gospodarka
Wodociągi
wodno–ściekowa w dorzeczu
i Kanalizacja Sp.
Parsety–inwestycje na
z o.o. Białogard
terenie Rejonu I.
Miejskie Wodociągi Zintegrowana gospodarka
i Kanalizacja Sp.
wodno – ściekowa w dorzeczu
z o.o. Kołobrzeg
Parsety – inwestycje na terenie
Rejonu II.
Przedsiębiorstwo
Zintegrowana gospodarka
Wodociągów
wodno–ściekowa w dorzeczu
i Kanalizacji Sp.
Parsety–inwestycje na
z o.o. Szczecinek
terenie Rejonu III.

Środki WFOŚiGW
[zł]
Wypłacone w 2009r.

Kwota

Źródło

22 182 759

186 279 984 euro

FS

10 304 165

16 808 263 zł

FS

8 219 700

5 478 300 zł

2 313 452

1 389 046 zł

EFRR
Interreg
IVA

34 700,00

249 050,00 zł

POFIS

9 576 180,73

61 635 419,18 zł

FS

8 335 038,78

58 653 577,93 zł

FS

9 898 483,28

4 572 000,00 zł

POiIŚ

Środki UE

Gmina Rewal

FS
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Program operacyjny INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO na lata 2007–2013
(WFOŚiGW jako instytucja wdrażająca (IP II))
Od 25 czerwca 2007 r. WFOŚiGW w Szczecinie pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa oraz II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
w ramach POIiŚ, na podstawie porozumienia, zawartego z Instytucją Pośredniczącą.
WFOŚiGW w Szczecinie zawarł również porozumienie (Warszawa, 14.11.2007 r.) z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przekazania i przyjęcia do wdrażania przedsięwzięć w ramach ww. osi. Dokument wyszczególnia projekty planowane do realizacji na
terenie województwa zachodniopomorskiego, w stosunku do których WFOŚiGW w Szczecinie będzie
realizował zadania Instytucji Wdrażającej oraz te, które WFOŚiGW przekazuje na tych samych zasadach do NFOŚiGW.
W ramach I priorytetu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, beneficjenci mogą aplikować
o przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych
i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM. W ramach działań II osi priorytetowej w zakresie gospodarki odpadami wspierane są
przedsięwzięcia w zakresie wdrożenia nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz inwestycje w zakresie rekultywacji terenów, a także ochrony brzegów morskich.
Podsumowanie
Podsumowując działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, należy podkreślić, iż w roku 2008 i 2009 dokonano szeregu istotnych zmian organizacyjnych. Dotyczyły one głównie składu osobowego organów funduszu, zarządu i rady nadzorczej.
Uaktualnienia wymagał również regulamin oraz struktura organizacyjna i szereg dokumentów wewnętrznych regulujących prace biur. W związku z zadaniami związanymi z rolą funduszu jako instytucji wdrażającej przygotowano wewnętrzne procedury umożliwiające prawidłową obsługę projektów
realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ. Analizując realizację planu finansowego za
2009 rok, należy podkreślić, iż uzyskano dodatni wynik finansowy, na poziomie ponad 38 mln zł,
wyższy od planowanego o blisko 96%, pomimo znacznie niższych niż w roku 2008 wpływów z opłat
oraz nadwyżek funduszy powiatowych i gminnych.
Przedstawione informacje świadczą o istotnej i rosnącej roli WFOŚiGW w Szczecinie w realizacji
zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim.

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2008–2009

273

