
 

UCHWAŁA NR 27/17 

 

RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

W KIELCACH 

 
 z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

 
 w sprawie zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych do 

dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 roku” 

 

 
 Na podstawie art. 400h. ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo  ochrony  środowiska   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2009 r. 

Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 

785, poz. 898 i poz. 1089) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się „Listę przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach w 2018 roku”,  stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Funduszu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2018 r. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 27/17 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

 
 

Zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo  

ochrony  środowiska   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 130, 

poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 785, poz. 

898 i poz. 1089) do zadań rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej należy zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca 

każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich 

funduszy, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finansowania 

przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi pochodzących 

z Unii Europejskiej oraz uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących 

gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego. 

Ze względu na brak możliwości zachowania terminu ustawowego, 

podyktowanego zmianami organizacyjnymi mającymi wpływ na podejmowanie 

decyzji przez organy Funduszu zgodnie z kompetencjami, projekt „Listy…” 

został przekazany do: 

1) NFOŚiGW celem zaopiniowania w zakresie finansowania przedsięwzięć 

z udziałem środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z Unii 

Europejskiej, 
2) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – celem  

uzgodnienia w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki 

wodnej, 
za pismami dnia 8 sierpnia 2017 r. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w piśmie znak: NFOSiGW-

DDU.073.9.2017.1 NFOSiGW-17-68698 z dnia 17.08.2017 r. poinformował, że 

NFOŚiGW nie zgłasza uwag do przedmiotowego dokumentu.  

„Lista …” została pozytywnie uzgodniona przez Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem znak: ZG-0710-33/17 z dnia 

16.08.2017 r. oraz przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie pismem znak ZP-402/227/2/WF_KIE/17/PS z dnia 23.08.2017r. 

  

  



 
Załącznik do uchwały Nr 27/17 

Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW w Kielcach 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

 

 

L I S T A  

PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA 

PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

w 2018 ROKU 

 

 

A. PRIORYTET GŁÓWNY 

 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, KTÓRE OBJĘTE 

ZOSTAŁY  DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 

 

B. PRIORYTETY DZIEDZINOWE 

 

I. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE 

ZASOBAMI WODNYMI 

 

1. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane 

w aglomeracjach ujętych w „Krajowym programie oczyszczania ścieków 

komunalnych”. 

 

2. Przedsięwzięcia z zakresu zbiorczych systemów oczyszczania ścieków 

komunalnych na terenach poza aglomeracjami ujętymi w „Krajowym 

programie oczyszczania ścieków komunalnych”, z możliwością realizacji 

zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę jako elementu uzupełniającego dla 

całości projektu. 

 
3. Przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody 

o jakości odpowiadającej normom wody do picia. 
 

4. Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących gminnych 

oczyszczalni wód opadowych wraz z kanalizacją. 

 

5. Kompleksowa realizacja przez gminy systemów indywidualnych oczyszczalni 

ścieków na wydzielonych, ujętych w „Programie budowy przydomowych 



oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” obszarach, gdzie 

budowa komunalnych sieci kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla 

środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty. 

 
6. Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących oczyszczalni 

ścieków przemysłowych.  

 
7. Wykonanie nowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych 

w ramach dedykowanego programu. 

 

8. Wykonanie nowych, rozbudowa lub przebudowa istniejących zbiorników 

wodnych ujętych w „Programie małej retencji dla województwa 

świętokrzyskiego”, o pojemności powyżej 10 000 m3.  

 

9. Przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią oraz suszą, 

wynikające z przepisów prawnych oraz dokumentów programowych w tym 

zakresie. 

 

10. Opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi. 

 

11. Działania wynikające z aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju. 

 
12. Badanie jakości wody kąpielisk wykonywane w ramach obowiązków 

nałożonych na organizatorów kąpielisk ustawą Prawo wodne. 

 

 

II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA 

POWIERZCHNI ZIEMI 

 

1. Opracowanie, w tym aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami, prognozy oddziaływania na środowisko planu oraz realizacja zadań 

ujętych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 

i w planie inwestycyjnym dla województwa świętokrzyskiego w zakresie 

odpadów komunalnych.  

 

2. Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów  

niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest. 

 

3. Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie 

ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego. 

 



4. Dofinansowanie kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi 

z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy albo 

bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy. 

 

5. Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi 

oraz terenów zagrożonych tymi ruchami. 

 

 

III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 

III.1. Polepszenie jakości powietrza 
 

1. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, dla których zachodzi 

taka konieczność, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

realizacja zadań ujętych w tych programach. 

 

2. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej / planów działań na rzecz 

zrównoważonej energii oraz realizacja zadań ujętych w tych programach.   

 

3. Inne przedsięwzięcia dotyczące  ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym w ramach dedykowanych programów.  

  

III. 2. Ochrona przed hałasem 

 

1. Opracowanie programów ochrony przed hałasem, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz realizacja zadań ujętych w tych programach. 

 

 

IV. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I FUNKCJI 

EKOSYSTEMÓW 

 

IV.1. Ochrona przyrody 

 

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody. 

 

2. Działania na rzecz powstrzymania spadku liczebności populacji i odbudowa 

populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków zwierząt.  

 

3. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody realizowane na terenach zieleni 

dostępnych publicznie. 

 
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 

parków. 



 

 

IV.2. Leśnictwo 

 

1. Opracowanie wojewódzkich programów leśnych wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 

 

2. Realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa oraz 

zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki 

biotyczne i abiotyczne. 

 

 

V. INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

V.1. Edukacja ekologiczna 

 

1. Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, 

ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz 

zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza 

i klimatu.  

 
2. Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, kształtowanie 

postaw proekologicznych i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju  

 

3. Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej  

 

4. Praktyczna edukacja ekologiczna  w ramach ogłaszanych przez Fundusz 

konkursów. 

 

V.2. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne 

 

1. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, bezpośrednio oddziałujące na 

stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw 

rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach 

podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.  

 

2. Wspieranie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat 

za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych 

podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia 

opłat. 

 

3. Realizacja zadań wynikających z Programu państwowego monitoringu 

środowiska.  



 

4. Działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich 

skutków. 

 
5. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych w obiektach infrastruktury ochrony 

środowiska.  

 

6. Likwidacja skutków intensywnego działania zjawisk naturalnych, 

stanowiących zagrożenie dla środowiska na terenie województwa 

świętokrzyskiego, po potwierdzeniu ich wystąpienia przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego. 

 

7. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, 

w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego. 

 

8. Wspieranie opracowania, budowy i wdrożenia systemu informacji 

przestrzennej jako zintegrowanej platformy do gromadzenia informacji 

o środowisku, prowadzenia rejestru form ochrony przyrody i udostępnienia 

informacji o środowisku. 

 

9. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań zgodnych z Listą 

przedsięwzięć priorytetowych pod warunkiem podjęcia realizacji zadania. 

 

10. Specjalistyczne wyposażenie pojazdów służących wykonywaniu działań na 

rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem wspierania 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

 

11. Opracowanie, w tym aktualizacja wojewódzkiego programu ochrony 

środowiska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

 
12. Przedsięwzięcia proekologiczne służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, 

zużycia wody, redukcji wytwarzanych odpadów, zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną w procesie produkcyjnym.  


