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WSTĘP 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej 

WFOŚiGW w Łodzi lub Funduszem posiada osobowość prawną i jest instytucją sektora finansów 

publicznych, która samodzielnie administruje środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zadań 

z zakresu  ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Główne zadania i obszar działania Wojewódzkiego Funduszu określa ustawa Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Statut nadany przez Sejmik Województwa Łódzkiego.  

Stosownie do zapisu ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu opracował projekt 

Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2015. 

Działalność  Funduszu  w roku 2015 r. będzie zmierzała do realizacji kierunków przyjętych 

w Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. 

W 2015 roku Fundusz podobnie jak w latach ubiegłych będzie dofinansowywał działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju województwa poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących 

poprawie stanu środowiska w województwie łódzkim.  

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 rok zawiera:  

 Plan Finansowy; 

 Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska, 

oraz informację o działalności WFOŚiGW w Łodzi jako instytucji wdrążającej POIiŚ. 

 

ZAŁOŻENIA DO PLANU DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W ŁODZI 

 

Ustalając prognozowane wielkości pozycji występujących w Planie Działalności WFOŚiGW w Łodzi 

na 2015 r. wzięto pod uwagę:  

 przewidywane wykonanie Planu Działalności w 2014 r.; 

 zdolność Funduszu do wywiązywania się z podjętych zobowiązań; 

 analizę realizacji Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia w latach ubiegłych 

oraz przewidywanego ich wykonania w 2014 roku; 

 przewidywane przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 

pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska w 2015 r.; 

 przewidywane przychody z tytułu nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2015 r.; 

 przewidywane wydatki na działalność statutową w 2015 r.; 

 przewidywaną wartość dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, na które planuje się podpisać umowy w 2015 r.; 

 umożliwienie maksymalnej absorpcji bezzwrotnych środków pochodzących 

z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć proekologicznych. 

Projekt Planu Finansowego został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r. zawiera stan 

finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:  

 przychodów i wydatków; 

 wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń; 

 wydatków majątkowych. 

 

PLAN FINANSOWY WFOŚiGW W ŁODZI NA 2015 ROK 
 

Przy ustalaniu planowanych wielkości na 2015 rok wzięto pod uwagę projektowane z dniem 

01.01.2015 r. zmiany w ustawie o finansach publicznych, z których wynika  dla wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  obowiązek lokowania wolnych środków  

w formie depozytu u Ministra Finansów, zmianę zasad wynagradzania, wskaźnik wzrostu 

wynagrodzeń  w wysokości 7%, realizację Planu Finansowego oraz Planu Finansowego Wsparcia za 

dziewięć miesięcy 2014 roku, przewidywane ich wykonanie w 2014 roku oraz oszacowane na dzień 
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31.12.2014 r. kwoty: środków finansowych, należności z tytułu udzielonych pożyczek, wpływów 

i wydatków oraz stanu funduszu. 
 

PRZYCHODY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM: 
 

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 

pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska  
 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za 

przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 

75 200 tys. zł, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 75 000 tys. zł oraz 

administracyjne kary za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska na kwotę 

200 tys. zł. 
Ww. wielkości  oszacowano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi o przewidywanej w 2015 roku kwocie opłat za korzystanie ze środowiska należnej 

Funduszowi oraz w oparciu o analizę realizacji tych przychodów w okresie od 2010 roku do  

września 2014 roku, a ponadto na podstawie analizy wpływów administracyjnych kar 

pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska za okres od 2010 roku do września 2014 roku. 
 

2. Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych  

 

Nadwyżkę dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 

pieniężnych przekazywaną Funduszowi przez gminy i powiaty zaplanowano w wysokości 

60 000 tys. zł.  
Prognoza powyższa została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z gmin i powiatów 

oraz na podstawie analizy wpływów za okres od 2010 roku do września 2014 roku.   
 

3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej 

 

Przychody środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 

1 460 tys. zł.  
Ww. środki Fundusz otrzyma z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie Rocznego Planu Działań na 2015 rok, 

w związku z pełnieniem roli Instytucji Wdrażającej, na podstawie Porozumienia zawartego 

z Ministerstwem Środowiska w dniu 25 czerwca 2007 r. z późn. zm.  

 

4. Przychody finansowe 

 

W 2014 roku zaplanowano wpływy z tytułu przychodów finansowych w łącznej wysokości 

15 500 tys. zł. 
Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu 

oprocentowania udzielonych pożyczek. Planuje się uzyskanie przychodów z tego tytułu 

w wysokości 14 000 tys. zł, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 3 000 tys. zł. 
 

Podstawę ich oszacowania stanowi:  
 Kwota odsetek zaplanowanych do spłacenia z tytułu umów zawartych do dnia            

30.09.2014 r., kwota odsetek wynikająca z zakładanej kwoty umów planowanych do 

zawarcia w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r., w tym uwzględniono już zawarte 

umowy do 14.10.2014 r.; 

 Szacowana kwota odsetek z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2015 r. (PFW 150 mln 

zł) – odsetki zostały założone w wysokości wynikającej z obecnie obowiązujących Zasad 

udzielania pomocy finansowej tj. 1,5 % dla pożyczek współfinansowanych ze środków UE 
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(założona kwota pożyczek 20 500 tys. zł), 2,5 % dla pożyczek krajowych (założona kwota 

pożyczek 129 000 tys. zł). 
 

Szacowana kwota odsetek została pomniejszona o kwotę odsetek z tytułu umów planowanych 

do umorzenia. 

 

Pozostałe, planowane przychody finansowe stanowią: 
 przychody w wysokości 1% rocznie od planowanych lokat wolnych środków w formie 

depozytu u Ministra Finansów; 

 inne przychody finansowe, w tym z tytułu opłat i kar oszacowane na podstawie analizy 

wpływów za okres od 2010 roku do września 2014 roku. 

 

KOSZTY UJĘTE W PLANIE FINANSOWYM:  
 

1. Dotacje na cele bieżące i na cele inwestycyjne  
 

Na 2015 r. zaplanowano kwotę dotacji wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych 

zawartych z Funduszem w łącznej wysokości 101 000 tys. zł, w tym na cele: 
 bieżące   25 500 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych – 20 500 tys. zł; 
 inwestycyjne  75 500 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych – 64 600 tys. zł. 
Przewidywana w 2015 r. kwota wypłat w formie dotacji wynika z przyjętych założeń:  
 szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu udzielonych dotacji, w tym umów zawartych do 

30 września 2014 r.; 
 szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia umów dotacji 

w IV kwartale 2014 roku oraz w 2015 roku przy uwzględnieniu alokacji środków określonych 

w zatwierdzonych i planowanych do przedłużenia programach priorytetowych. 
Oszacowania wypłat środków w 2015 r. dokonano w oparciu o sporządzony Plan Finansowego 

Wsparcia Ochrony Środowiska na 2015 rok. 

 

2. Dotacje w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

 

Wypłaty Funduszu z tytułu dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

założono w kwocie 2 700 tys. zł.  

Kwotę oszacowano na podstawie: 
 prognozowanego stanu zobowiązań z tytułu umów kredytowych zawartych przez banki do 

30.09.2014 r., w wysokości 2 200 tys. zł; 

 szacunkowego stanu zobowiązań z tytułu planowanych do zawarcia przez banki umów 

kredytowych w IV kwartale 2014 roku oraz w 2015 roku. Założono, iż w 2015 r. zostanie 

przyznane dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

w wysokości 2 000 tys. zł, z czego w 2015 r. zostanie wypłacone 500 tys. zł. 
Podstawą przyjętych założeń był średni poziom dopłat z ostatnich 3 lat. 

W związku z powyższym szacowane wypłaty w 2015 r. wyniosą 2 700 tys. zł, w tym 41 tys. zł 

dla sektora finansów publicznych. 

 

3. Dotacje w formie częściowej spłaty kapitału kredytów udzielanych przez banki 

W 2015 roku zaplanowano na dofinansowanie z tytułu częściowych spłat kapitału kredytów 

udzielanych przez banki kwotę 24 300 tys. zł.  
Kwotę oszacowano na podstawie: 
 kwoty planowanych wypłat na podstawie umów zawartych do 30.09.2014 r.; 
 planowane wypłaty na podstawie umów planowanych do zawarcia w IV kwartale 2014 r., 

w tym zwiększenia programów priorytetowych; 
 szacowanej kwoty wypłat z tytułu umów planowanych do zawarcia w 2015 r. w ramach 

założonych budżetów programów priorytetowych nie przewiduje się środków przeznaczonych 

dla sektora finansów publicznych.  
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W ramach tej formy dofinansowania przyznawanie pomocy finansowej dokonywane jest 

wyłącznie w oparciu o programy priorytetowe. Biorąc pod uwagę odbiorców programów 

priorytetowych nie przewiduje się środków przeznaczonych dla sektora finansów publicznych. 
 

4. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem 

rezerwy celowej budżetu państwa 

Środki na wydatki państwowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 

zaplanowano w kwocie 5 000 tys. zł. Kwotę oszacowano na podstawie dokonanych uzgodnień 

z właściwymi dysponentami części budżetowej, tj. na podstawie złożonych wniosków 

i zgłoszonego przez państwowe jednostki budżetowe zapotrzebowania na 2015 r.  
 

5. Umorzenia pożyczek 

Umorzenia pożyczek zaplanowano na kwotę 20 000 tys. zł. 
Planowana kwota umorzeń na 2015 r. została oszacowana na podstawie zawartych umów 

kwalifikujących się do umorzenia, przy założeniu 40 % poziomu  umorzeń, począwszy od 

01.01.2015 r. i podwyższona do kwoty 20 000 tys. zł ze względu na możliwość wystąpienia 

o umorzenie w wysokości wyższej niż 40%. Na podstawie powyższych założeń oszacowano 

kwotę umorzeń na 2015 r. w wysokości 20 000 tys. zł, w tym sektor finansów publicznych 

11 242 tys. zł.  
 

6. Nagrody 

Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej w 2015 r. 

planuje się przeznaczyć środki w wysokości 500 tys. zł Zakłada się w 2015 r. zwiększenie 

aktywności współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to spójne z polityką organizacji 

nowej siedziby. 
 

7. Inne wydatki na ochronę środowiska 

W pozycji inne wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w 2015 r. kwotę w wysokości 

100 tys. zł, w tym na podstawie:  
 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 6 i 7) oraz z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów 

pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz 

gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne; 
 ustawy o odpadach (art. 101 ust. 6). 

 

8. Koszty działalności organów i biura 

Koszty działalności organów i bura zaplanowano w wysokości 17 871 tys. zł, w tym: 
a. Wynagrodzenia  

W roku 2015 na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości  11 000 tys. zł 

po uwzględnieniu zmian zasad wynagradzania, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 

7% oraz po dokonaniu oszacowania: 
 przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń pracowników Biura o wskaźnik inflacji z roku 

2014 ogłoszony przez GUS, wynikający z obowiązujących „Zasad wynagradzania 

pracowników Biura WFOŚiGW w Łodzi”; 
 przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń wynikających z obowiązujących „Zasad 

wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego WFOŚiGW w Łodzi” 

o przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłat nagród z zysku; 
 przewidywanej waloryzacji wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej o wzrost przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym 

kwartale 2014 roku ogłoszonego przez Prezesa GUS; 
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 przewidywanych umów zlecenia i umów o dzieło możliwych do zawarcia ze względu na 

rodzaj planowanych w 2015 roku zakupów towarów i usług. 
b. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i składki na Fundusz Pracy 

Kwoty te zaplanowano w łącznej wysokości na poziomie 2 012 tys. zł, w tym na składki 

na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 756 tys. zł, na składki na Fundusz Pracy 

256 tys. zł. Ww. składki stanowią pochodne od prognozowanej na 2015 rok kwoty 

wynagrodzeń. 
c. Zakup towarów i usług 

Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie 3 982 tys. zł. Są to środki 

przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Biura Funduszu, w  tym: czynszu, 

energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług pocztowych, 

świadczeń na rzecz pracowników, zakupu materiałów biurowych, zakupu wyposażenia, usług  

szkoleniowych, usług serwisowych i konserwacyjnych dotyczących wyposażenia 

i samochodów służbowych, ubezpieczenia mienia, kosztów artykułów i usług promujących 

Fundusz, usług transportowych w związku ze zmiana siedziby Funduszu i innych bieżących 

kosztów utrzymania Biura. Przewidywana wielkość uwzględnia inflację. 
d. Pozostałe koszty utrzymania Biura, w tym koszty amortyzacji środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych, koszty podróży służbowych, oraz odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 867 tys. zł. 
 

9. Koszty finansowe 

Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 1 290 tys. zł. Wartość ta obejmuje: 

 przewidywane koszty odpisów aktualizujących wartość należności trudno ściągalnych oraz 

wartość posiadanych jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Pioneer 

Zrównoważony FIO; 

 szacowane koszty z aktualizacji wyceny udziałów i akcji, które posiada Fundusz oraz koszty 

wyceny spółek, których udziały lub akcje posiadane przez Fundusz planowane są do 

sprzedaży. 
 

10. Pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano  w wysokości 620 tys. zł z przeznaczeniem na 

koszty windykacji należności trudno ściągalnych, dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego 

z tytułu zastępstwa prawnego, koszty działalności pomocniczej oraz inne pozostałe koszty 

operacyjne.  
Ww. kwotę oszacowano na podstawie analizy stanu należności  trudno ściągalnych 

i przewidywanych kosztów ich windykacji oraz analizy pozostałych kosztów operacyjnych 

zrealizowanych w okresie od 2010 roku do  września 2014 roku. 
 

11. Środki na wydatki majątkowe własne 

Środki na zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie 21 037 tys.  zł. 

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, prac 

projektowych oraz usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego, a także na wydatki 

związane z podłączeniem do mediów, zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem 

budynku nowej siedziby Funduszu przy ul. Dubois 114/116 oraz zakupem środków trwałych 

związanych z zabezpieczeniem działalności Biura. 
 

W strukturze przychodów i wydatków nie występują przelewy redystrybucyjne dotyczące opłat 

produktowych.  
W Załączniku Nr 1 do niniejszego Planu Działalności zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym 

Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi na 2015 rok. 

 

PLAN FINANSOWEGO WSPARCIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela pomocy finansowej 

w formie finansowania zwrotnego, które stanowią pożyczki, w tym pożyczki pomostowe, a także 

finansowania bezzwrotnego, które stanowią: 

 dotacje, w tym dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz dopłaty do 

oprocentowania kredytów bankowych; 

 przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym; 

 nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej; 

 umorzenia pożyczek; 

 inne wydatki na ochronę środowiska. 

Podstawową formę wydatkowania środków przez Fundusz stanowią pożyczki udzielane na 

preferencyjnych warunkach. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek, przekazania środków 

państwowym jednostkom budżetowym, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania oraz częściowych 

spłat rat kapitału kredytów bankowych oraz umorzeń pożyczek określone zostały w „Zasadach 

udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”, w „Regulaminie udzielania przez 

WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału 

kredytów bankowych” oraz w programach priorytetowych stanowiących odrębne dokumenty 

uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.  

W  „Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” zostały 

określone priorytety ochrony środowiska. Przyjęto, że ww. okresie środki Funduszu winny być 

kierowane w pierwszej kolejności na działania w następujących obszarach priorytetowych:  

 ochrona powietrza; 

 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; 

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów; 

 inne działania ochrony środowiska. 

Za priorytet wspomagający realizację wszystkich pozostałych, a zarazem niezbędny do osiągnięcia 

misji i celu generalnego Funduszu przyjętej w Strategii, uznano edukację ekologiczną, czyli 

działania w zakresie poszerzania wiedzy, kształtowania postaw proekologicznych oraz 

indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. 

Biorąc pod uwagę kierunki wytyczone w Strategii, alokację środków wynikającą z przyjętych lub 

planowanych do zatwierdzenia programów priorytetowych, przewidywane zapotrzebowanie na 

środki stanowiące wkład krajowy dla projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej, 

zakładaną wielkość środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań 

z zakresu ochrony środowiska, oraz doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie kształtowania 

się trendów finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska przyjęto Plan Finansowego Wsparcia 

Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi w  2015 r. w wysokości  250 000 tys. zł.  

 

Założono, iż rozdysponowane w Planie Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska kwoty w formie 

pożyczek w stosunku do dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym 

(z wyłączeniem dopłat do oprocentowania kredytów i częściowej spłaty rat kapitału) wyrażą się 

stosunkiem 60% do 40% z możliwością odchyleń ± 3%. 
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W Załączniku Nr 2 do niniejszego Planu Działalności przedstawiono wysokość pomocy udzielanej 

na podstawie umów cywilnoprawnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w podziale 

na pożyczki i dotacje dla podmiotów z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów 

publicznych – tj. Plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska.  

 

W 2015 r. na zadania z dziedziny Edukacja ekologiczna środki zostaną przeznaczone m.in. na 

dofinansowanie:   

 konkursów związanych z edukacją ekologiczną w placówkach edukacyjnych województwa 

łódzkiego, ogłaszanych przez Fundusz, w tym działań edukacyjnych związanych z obchodami 

Międzynarodowego Roku Światła w aspekcie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; 

 działań edukacji ekologicznej realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Łódzkiego.  

W 2015 r. na zadania z dziedziny Ochrony powietrza środki przeznaczone będą przede 

wszystkim na: 

 realizację programów ograniczenia niskiej emisji, w tym na racjonalizację zużycia energii, 

likwidację lub modernizację źródeł niskiej emisji; 

 inwestycje w odnawialne źródła energii.  

Na zadania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi środki będą 

wykorzystywane w 2015 r. m.in. na: 

 budowę i rozbudowę instalacji do zagospodarowywania odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem RIPOK ujętych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego; 

 usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;  

 rekultywację gruntów zdegradowanych i składowisk odpadów;  

 przedsięwzięcia z zakresu zapobiegania powstawania odpadów lub ponownego ich 

wykorzystania.  

Na zadania z dziedziny Ochrona zasobów wodnych w 2015 r. środki będą przeznaczone głównie 

na dofinansowanie:  

 budowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz modernizacji lub rozbudowy już istniejących 

oczyszczalni ujętych w KPOŚK; 

 budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wykonanie podłączeń budynków 

do systemu kanalizacyjnego w ramach KPOŚK; 

 budowy i przebudowy urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających 

bezpieczeństwo powodziowe oraz usuwanie skutków powodzi.  

Na zadania z dziedzin: Ochrona przyrody i krajobrazu, Badania naukowe 

i ekspertyzy/Monitoring środowiska, Pozostałe zadania ochrony środowiska środki 

Funduszu pozwolą na współfinansowanie m.in.: 

 prac rewitalizacyjnych realizowanych na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (na 

terenach ogólnie dostępnych); 

 zachowania różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych gatunków zwierząt, roślin, 

grzybów i ich siedlisk; 

 wspomagania realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 realizacji zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz 

poważnych awarii i ich skutków. 

 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU JAKO INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ POIiŚ  

 

WFOŚiGW w Łodzi pełni funkcję Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro z zakresu dwóch osi priorytetowych.  
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I oś priorytetowa:  

 działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa; 

II oś priorytetowa:  
 działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych; 

 działanie 2.2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.  

W 2015 r. działania Funduszu jako Instytucji Wdrażającej będą w głównej mierze koncentrowały się 

na: końcowym rozliczaniu części projektów, monitorowaniu postępu rzeczowego i finansowego 

projektów będących w trakcie realizacji, przeprowadzaniu kontroli, przekazywaniu beneficjentom 

środków unijnych, prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych, w tym organizowaniu 

szkoleń dla obecnych i przyszłych Beneficjentów.  
Koszty działań związanych z wdrażaniem i promocją POIiŚ są współfinansowane w ramach Pomocy 

Technicznej POIiŚ w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.  
WFOŚiGW w Łodzi obsługuje 21 projektów wg stanu na koniec 2014 r. Przewiduje się, że zostaną 

podpisane kolejne umowy o dofinansowanie dla projektów z kolejnych, ogłoszonych już przez 

Instytucję Pośredniczącą, konkursów. 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia  26 listopada 2014 r.  


