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DZIA£ALNOŒÆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)

Zadania i zakres dzia³ania Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie okreœla ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska i statut Fundu-
szu nadany przez Zarz¹d Województwa Podkarpac-
kiego.

Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Funduszu jest finan-
sowanie zadañ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska i go-
spodarce wodnej w celu realizacji zasady zrówno-
wa¿onego rozwoju. Dzia³alnoœæ ta w 2003 r. pro-
wadzona by³a w oparciu o przyjête w roku 2001 i w
miarê potrzeb aktualizowane kryteria wyboru przed-
siêwziêæ finansowanych ze œrodków Funduszu oraz
zasady udzielania i umarzania po¿yczek oraz udzie-
lania dotacji przez Fundusz. Podstaw¹ dzia³alnoœci
w roku 2003 by³y równie¿: plan dzia³alnoœci i plan
finansowy Funduszu oraz lista przedsiêwziêæ prio-
rytetowych.

1. Efekty rzeczowo-ekologiczne dzia³alnoœci Fun-
duszu

Ogó³em w 2003 r. Fundusz rozpatrzy³ 462 wnio-
ski o dofinansowanie zadañ z zakresu ochrony œro-
dowiska i gospodarki wodnej, wybieraj¹c do dofi-
nansowania 389 wniosków. Z uwagi na rezygnacjê

z realizacji zadañ przez kilku wnioskodawców, osta-
tecznie pomoc skierowano na realizacjê 359 zadañ,
przyznaj¹c 133 po¿yczki i 248 dotacji.

Najwiêksz¹ iloœæ œrodków przeznaczono na za-
dania z dziedziny ochrony wód, która jest prioryte-
towa w dzia³alnoœci Funduszu. Ponadto w 2003 r.
pojawi³a siê mo¿liwoœæ skorzystania z dodatkowej
puli œrodków na zadania ochrony wód i gospodarki
wodnej pochodz¹cej z  przedakcesyjnego programu
SAPARD. Dla umo¿liwienia absorpcji tych œrodków
Wojewódzki Fundusz uruchomi³ w³asny program
wspó³finansowania, który mia³ za zadanie uzupe³-
nienie œrodków samorz¹dów, staraj¹cych siê o dota-
cje z SAPARD-u. Z przeznaczonych na ten cel œrod-
ków gminy wykorzysta³y ponad 36,7 mln z³ na re-
alizacjê 50 zadañ.

W zakresie gospodarki wodnej Fundusz konty-
nuowa³ udzielanie pomocy na zadania s³u¿¹ce za-
opatrzeniu w wodê, tj. stacje uzdatniania wody i sieci
wodoci¹gowe. Niektóre z nich dotowane by³y rów-
nie¿ przez program SAPARD. Ponadto wspó³finan-
sowano budowê zbiorników wodnych i zadania zwi¹-
zane z likwidacj¹ skutków powodzi.

Jak co roku, du¿a czêœæ z³o¿onych wniosków
dotyczy³a dofinansowania zadañ z zakresu ochrony
powietrza. Zadania te, polegaj¹ce g³ównie na mo-
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dernizacji kot³owni z równoczesn¹ zamian¹ czynni-
ka grzewczego z wêgla na gaz, dofinansowywane
by³y w formie po¿yczek lub dotacji.

W dziedzinie ochrony przyrody najwiêcej œrod-
ków Fundusz przeznaczy³ na zalesienia gruntów po-
rolnych. Ponadto ze œrodków Funduszu wykonano
prace pielêgnacyjno-konserwacyjne pojedynczych
pomników przyrody oraz ca³ych zabytkowych ze-
spo³ów parkowych i ogrodowych. W celu ochrony
zagro¿onych wyginiêciem gatunków ichtiofauny
przeprowadzone zosta³o zarybianie wód otwartych
województwa.

Dzia³alnoœæ Funduszu w zakresie edukacji eko-
logicznej polega³a g³ównie na dofinansowaniu akcji
edukacyjnych, organizacji konkursów i rozwoju
bazy edukacyjnej. Jak co roku, ze œrodków Fundu-
szu sfinansowany zosta³ zakup czasopism o tematy-
ce ekologicznej dla szkó³ ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa.

Ponadto w 2003 roku zosta³ dofinansowany za-
kup i modernizacja sprzêtu ratowniczego zarówno
dla pañstwowej, jak i ochotniczych stra¿y po¿arnych.
W zakresie monitoringu regionalnego dofinansowano

dzia³alnoœæ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

O œrodki Funduszu ubiega³y siê przede wszyst-
kim jednostki samorz¹du terytorialnego. W znacz-
nie mniejszym zakresie korzysta³y z nich podmioty
gospodarcze. Pomoc na zadania realizowane przez
te podmioty udzielana by³a przy zastosowaniu usta-
wy o warunkach dopuszczalnoœci i nadzorowania
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.

W roku 2003 Fundusz zawar³ 383 umowy o re-
alizacji pomocy. Udzia³ Funduszu w realizowanych
zadaniach stanowi³ œrednio ok. 37,5% ich kosztów
ca³kowitych. Uwzglêdniaj¹c bêd¹ce w trakcie reali-
zacji umowy zawarte przez Fundusz przed 1 stycz-
nia 2003 r., na koniec roku sprawozdawczego w ob-
s³udze Funduszu znajdowa³y siê 454 umowy po¿y-
czek. Na podstawie wszystkich zawartych w 
2003 r. i latach ubieg³ych umów Fundusz przezna-
czy³ na realizacjê zadañ z zakresu ochrony œrodowi-
ska i gospodarki wodnej 77 099,5 tys. z³.

Realizacja zadañ wg poszczególnych dziedzin
przedstawia siê nastêpuj¹co:

Ochrona wód – œrodkami Funduszu wspierano
przede wszystkim budowê, rozbudowê i moderniza-
cjê oczyszczalni œcieków oraz budowê kanalizacji
sanitarnych. Zawarte zosta³y 102 umowy na ogóln¹
kwotê 51 501,4 tys. z³. £¹cznie wyp³acono 51 707,5
tys. z³, przy czym czêœæ wyp³at dotyczy³a umów za-
wartych w 2002 r. Wartoœæ zrealizowanej w tej dzie-
dzinie pomocy przekracza 67,1% ogó³u udzielonego
przez Fundusz w 2003 r. dofinansowania.

Efektem rzeczowym realizowanych w 2003
roku inwestycji jest budowa i oddanie na terenie woj.
podkarpackiego 561,1 km sieci kanalizacyjnych oraz
modernizacja i budowa oczyszczalni œcieków o ³¹cz-
nej przepustowoœci ponad 7,580 m3/d. Ponadto z za-
dañ bêd¹cych w trakcie realizacji oczekuje siê uzy-
skania kolejnych 187,5 km kanalizacji oraz oczysz-
czalni o ³¹cznej przepustowoœci 1327,3 m3/dobê.

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie Wartość zawartych umów Przekazane środki 

rok 2002 
Przekazane środki 

rok 2003 
  rok 2002 rok 2003 dotacje pożyczki dotacje pożyczki 

1. Ochrona wód 14 996,8 54 501,4 680,3 16 669,9 820,8 50 886,7 
2. Gospodarka wodna 7 932,5 5 353,3 2 174,2 4 447,2 624,6 6 200,5 

3. 
Gospod. odpadami  i 
ochrona ziemi 

1 959,7 6 286,2 1 871,1 1 058,6 354,0 1 640,2 

4. Ochrona atmosfery 19 580,9 5 598,8 1 939,2 11 801,8 1 873,2 8 940,4 
5. Ochrona przyrody 1 617,2 2 358,2 1 703,6 0,0 2 497,7 0,0 
6. Edukacja ekologiczna 909,0 764,0 984,0 0,0 701,5 0,0 

7. Nadzwyczajne 
zagrożenia 

500,0 1 049,9 0,0 0,0 925,2 0,0 

8.  Inne 1 526,6 1 183,9 1 366,3 0,0 1 634,7 0,0 
 RAZEM 49 022,7 77 095,7 10 718,7 33 977,5 9 431,7 67 667,8 

 

Tabela 14.1. Pomoc WFOŒiGW udzielona w latach 2002–2003 wed³ug poszczególnych dziedzin

Wykres 14.1. Wielkoœæ przekazanych œrodków
przez WFOŒiGW w 2003 roku wed³ug poszcze-
gólnych dziedzin
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Budowê, rozbudowê i modernizacjê oczyszczalni
œcieków realizowano w 18 obiektach, koñcz¹c za-
dania i uzyskuj¹c efekty ekologiczne w 11 miejsco-
woœciach, zaœ kanalizacji w 84 miejscowoœciach,
uzyskuj¹c efekty ekologiczne w 58 zadaniach. Œcieki
odprowadzone zosta³y zarówno do nowych, jak i ju¿
istniej¹cych oczyszczalni – powoduj¹c efektywniej-
sze ich wykorzystanie.

Gospodarka wodna – zawarte zosta³y 23 umo-
wy na ogóln¹ kwotê 5353,3 tys. z³. £¹czna kwota
wyp³at wynios³a 6 825,1 tys z³, co stanowi 8,9% ogó³u
udzielonej w 2003 r. pomocy. Realizowane zadania
dotyczy³y przede wszystkim poprawy zaopatrzenia
w wodê, a tak¿e – jak i w poprzednich latach – usu-
wania szkód powodziowych w korytach rzek.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano
³¹cznie 13 zadañ z zakresu poprawy zaopatrzenia
w wodê, 2 by³y w trakcie realizacji. Efekty uzyska-
ne w tej dziedzinie z umów zawartych w 2003 roku
to miêdzy innymi rozpoczêcie budowy zbiorników
wodnych o pojemnoœci ponad 88,1 tys. m3 w Luba-
czowie i Narolu, wybudowanie stacji uzdatniania
wody o ³¹cznej wydajnoœci dobowej ponad 1 390 m3,
wybudowanie ponad 137 km wodoci¹gów wiejskich.

Ochrona powierzchni ziemi – pomoc udziela-
na by³a przede wszystkim na programy selektywnej
zbiórki odpadów, budowê i rozbudowê sk³adowisk
oraz rekultywacjê starych sk³adowisk odpadów.
W okresie sprawozdawczym zawarto 18 umów na
³¹czn¹ kwotê 6286,2 tys. z³. Ogó³em na zadania
ochrony powierzchni ziemi w roku 2003 wydatko-
wano 1994,2 tys. z³, tj. 2,6% wszystkich wydatko-
wanych œrodków.

W wyniku realizacji przedsiêwziêæ uzyskano
w 2003 r. 144 000 m3 nowej pojemnoœci sk³adowisk
o ³¹cznej powierzchni 1,4 ha (sk³adowisko odpadów
w Przemyœlu). Kontynuowane by³o dofinansowanie
rekultywacji sk³adowisk odpadów (3 sk³adowiska
o ³¹cznej powierzchni 2,61 ha), oraz gminnych pro-
gramów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w ramach których zakupiono 271 kontenerów do
zbiórki odpadów. Rzeszowska Gospodarka Komunal-
na Sp. z o.o. w Rzeszowie przyst¹pi³a do rozbudowy
bloku przeróbki osadów œciekowych.

Ochrona atmosfery – wiêkszoœæ zadañ reali-
zowanych w tej dziedzinie dotyczy³a likwidacji ni-
skiej emisji poprzez modernizacjê kot³owni po³¹-
czon¹ z zamian¹ czynnika grzewczego z wêgla na
gaz lub olej opa³owy. Zawarte zosta³y 82 umowy na
³¹czn¹ kwotê 5598,8 tys. z³. Ogó³em w roku 2003
w dziedzinie tej wyp³acono 10 813,6 tys. z³, co sta-
nowi 14,0 % ca³oœci udzielonej pomocy finansowej.

Œrodki Funduszu przyczyni³y siê do moderni-
zacji 76 kot³owni wêglowych na opalane gazem i ole-

jem opa³owym. W ramach modernizacji systemów
uciep³ownienia, dofinansowano 4 przedsiêwziêcia
polegaj¹ce na realizacji sieci cieplnych pozwalaj¹-
cych na likwidacjê tradycyjnych kot³owni.

Realizacja tych wszystkich zadañ pozwoli³a na
ograniczenie w 2003 r. emisji do atmosfery py³u
o 133,38 Mg/rok, CO o 354,55 Mg/rok, CO

2
 o 21

731,56 Mg/rok, SO
2
 o 114,87 Mg/rok i NOx o 4,61

Mg/rok. Na lata nastêpne przewiduje siê uzyskanie
z umów zawartych w 2003 r. dodatkowo efektu eko-
logicznego w postaci redukcji emisji py³u o 112,45
Mg/rok, CO o 119,71 Mg/rok, CO

2
 o 6 119,76

Mg/rok, SO
2
 o 91,05 Mg/rok i NOx o 10,01

Mg/rok. Ponadto w wyniku zmiany technologii trans-
portu odpadów w Rzeszowskiej Gospodarce Komu-
nalnej nast¹pi ograniczenie o 1,15 Mg/rok emisji do
atmosfery substancji ropopochodnych powstaj¹cych
ze spalania paliw ciek³ych.

Ochrona przyrody – z pomoc¹ œrodków WFO-
ŒiGW w Rzeszowie realizowano zadania obejmuj¹-
ce zalesianie gruntów porolnych, prace pielêgnacyj-
ne zabytkowych drzewostanów, zarybienie akwenów
otwartych, a tak¿e dofinansowywano opracowywa-
nie planów ochrony parków krajobrazowych. Za-
warto 96 umów dotacji na ogóln¹ kwotê 2328,2 tys.
z³. Udzielone dofinansowanie na wszystkie realizo-
wane w 2003 r. zadania z zakresu ochrony przyrody
w wysokoœci 2527,7 tys. z³ stanowi 3,3% ca³oœci
udzielonej pomocy finansowej.

W wyniku realizacji przedsiêwziêæ w tej dzie-
dzinie osi¹gniêto m. in. nastêpuj¹ce efekty ekolo-
giczne: zalesiono 1132,26 ha gruntów porolnych,
wykonano prace pielêgnacyjne zabytkowych drze-
wostanów w 13 parkach oraz zarybiono – poprzez
Okrêgowe Zwi¹zki Wêdkarskie – wody otwarte woj.
podkarpackiego.

Edukacja ekologiczna – podobnie jak w latach
poprzednich, Fundusz wspiera³ finansowo pojawiaj¹-
ce siê w tym zakresie inicjatywy. Zawarto 45 umów
dotacyjnych na ³¹czn¹ kwotê 764 tys. z³. Pomoc w tej
dziedzinie stanowi³a 0,9% ca³oœci udzielonej pomocy.

G³ówne kierunki dofinansowania w 2003 r. to
m.in. wspieranie akcji upowszechniaj¹cych wiedzê
ekologiczn¹, konkursów i olimpiad oraz rozwój sze-
roko rozumianej bazy edukacyjnej. Ponadto Fundusz
dofinansowa³ wydawanie publikacji o charakterze
ekologicznym, organizowanie seminariów i konfe-
rencji oraz zakup czasopism i publikacji o charakte-
rze ekologicznym.

Monitoring – œrodki Funduszu przyznane w for-
mie dotacji przeznaczone zosta³y na wykonanie po-
miarów i badañ stanu œrodowiska w sieci regional-
nej woj. podkarpackiego w ramach Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska oraz rozwój bazy i zakup
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aparatury pomiarowej do badañ wskaŸników zanie-
czyszczeñ w œrodowisku. Zadanie to zrealizowano
poprzez zawarcie 3 umów dotacyjnych na ³¹czn¹
kwotê 692 tys. z³.

Nadzwyczajne zagro¿enia – wsparcie finanso-
we Funduszu w formie dotacji zosta³o przeznaczo-
ne na zakup samochodów ratowniczo-gaœniczych
przystosowanych do ograniczania stref ska¿eñ, a tak-
¿e do likwidacji zagro¿eñ dla œrodowiska spowodo-
wanych przez niebezpieczne substancje chemiczne.
W dziedzinie tej zawarte zosta³y 3 umowy na ³¹czn¹
kwotê 1049,9 tys. z³.

2. Rola Funduszu w procesie pozyskiwania œrod-
ków akcesyjnych Unii Europejskiej

Fundusz Spójnoœci zosta³ powo³any w 1994 r.
w celu wzmocnienia polityki strukturalnej wobec tych
pañstw cz³onkowskich, których wyniki gospodarcze
znacznie odbiegaj¹ od „œredniej unijnej”, tj. do kra-
jów, w których produkt narodowy brutto na g³owê
mieszkañca jest mniejszy od 90 % œredniej dla Unii
Europejskiej. Fundusz ten finansuje du¿e, o minimal-
nej wartoœci 10 mln euro, projekty infrastrukturalne
w zakresie ochrony œrodowiska oraz rozwoju komu-
nikacyjnych systemów transeuropejskich.

W kwietniu 2003 r. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej podpisa³ poro-
zumienie z 16 Wojewódzkimi Funduszami w spra-
wie przygotowania przedsiêwziêæ w sektorze ochro-
ny œrodowiska planowanych do dofinansowania
z Funduszu Spójnoœci. Na mocy tego porozumienia
okreœlone zosta³y szczegó³owe obowi¹zki dla Wo-
jewódzkich Funduszy pe³ni¹cych funkcjê instytucji
poœrednicz¹cych II szczebla. Z terenu naszego wo-
jewództwa do Funduszu wp³ynê³o 11 wniosków
wstêpnych w postaci Kart Potencjalnego Przedsiê-
wziêcia. W oparciu o zg³oszone wnioski wstêpne
Zarz¹d Funduszu dokona³ wyboru przedsiêwziêæ
rekomendowanych do dofinansowania ze œrodków
Funduszu Spójnoœci. Jesieni¹ ubieg³ego roku Mini-
ster Œrodowiska zatwierdzi³ pierwsz¹ grupê 40 pro-

jektów do przygotowania aplikacji do Funduszu
Spójnoœci w 2004 r. Wœród nich znalaz³ siê wniosek
zg³oszony przez Zwi¹zek Gmin Dorzecza Wis³oki
z Jas³a pn. „Program poprawy czystoœci zlewni rze-
ki Wis³oki – uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œcie-
kowej w gminach Zwi¹zku”.

3. Podsumowanie

Rok 2003 by³ 10. rokiem dzia³alnoœci Fundu-
szu. Zebrane na przestrzeni lat doœwiadczenie po-
zwoli³o na szybkie i sprawne dzia³anie oraz realiza-
cjê nowych wyzwañ, jakim by³o np. uczestnictwo
Funduszu w realizacji zadañ dofinansowywanych
w ramach Programu SAPARD, gdzie wspó³finanso-
wano 9 zadañ z zakresu poprawy zaopatrzenia wsi
w wodê oraz 50 zadañ z zakresu ochrony wód. Wiêk-
szoœæ z nich zosta³a zrealizowana i rozliczona w trak-
cie roku.

W ramach pomocy publicznej dla przedsiêbior-
ców Fundusz udzieli³ 5 po¿yczek, 1 dotacjê oraz
czêœciowo umorzy³ 9 po¿yczek. Pomoc, jaka zosta-
³a wyp³acona na zadania z zakresu ochrony œrodo-
wiska realizowane przez podmioty gospodarcze wy-
nios³a 6,5 mln z³. Natomiast wartoœæ udzielonej po-
mocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji netto to
kwota 964 566,40 z³.

Najwiêkszym odbiorc¹ pomocy finansowej by³y,
jak i w ubieg³ych latach jednostki samorz¹du tery-
torialnego. Skierowane zosta³o tu ponad 80,4% œrod-
ków finansowych. W 2003 r. z pomocy Funduszu
skorzysta³o 120 gmin, realizuj¹c 202 zadania z za-
kresu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej oraz
10 powiatów. Samorz¹dy te korzysta³y z dotacji,
po¿yczek, dotacji ³¹czonych z po¿yczkami i czêœcio-
wego umorzenia po¿yczek. £¹czna wartoœæ udzie-
lonej pomocy dla gmin wynios³a oko³o 62 mln z³,
a dla powiatów ponad 0,5 mln z³. Z pomocy w for-
mie umorzeñ skorzysta³y 43 jednostki na kwotê 2,3
mln z³.


