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I. WSTĘP
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
na lata 2013 – 2016 wyznacza podstawowe cele i kierunki działania, z uwzględnieniem polityki
Państwa w tym zakresie, obowiązku realizacji regionalnych kierunków rozwoju oraz zadań
wynikających z realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Strategia działania WFOŚiGW w Szczecinie jest dokumentem planistycznym ukierunkowanym na
zoptymalizowanie działań w obszarze ochrony środowiska w woj. zachodniopomorskim.
Fundamentalne znaczenie ma odniesienie w strategii do kluczowych dokumentów krajowych oraz
dyrektyw unijnych w tym zakresie, co pozwoli na wypracowanie odpowiednich narzędzi realizacji
celów i stworzy podstawy do absorpcji środków unijnych oraz wykorzystania innych źródeł
finansowania projektów w obszarze ochrony środowiska w regionie. Strategia uwzględnia cele
krajowe określone w Polityce Ekologicznej Państwa i Strategii Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego do roku 2020, a także kierunki działania wyznaczone w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Podstawowym kierunkiem działania Funduszu będzie udział w realizacji projektów z zakresu ochrony
środowiska wpływających znacząco na rozwój regionalny, społeczny i gospodarczy województwa
zachodniopomorskiego.
Celem opracowania jest wskazanie celów strategicznych i podstawowych kierunków działalności
WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2013 – 2016 z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Funduszu
oraz uwarunkowań krajowych i regionalnych. Podstawą tworzenia celów i rozwiązań strategicznych
jest rzetelna diagnoza aktualnego stanu działalności oraz możliwości rozwojowych. Szczegółowe
zadania Wojewódzkiego Funduszu będą opracowywane corocznie w formie listy przedsięwzięć
priorytetowych oraz planów działalności.
II. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII DZIAŁANIA WFOŚiGW W SZCZECINIE NA LATA 2013‐
2016
Zgodnie z art. 400 k ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U.2008.25.150.tj.) zadaniem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu jest opracowanie projektu
Strategii działania. Projekt ten podlega uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu –
art. 400 h ust. 4 pkt 1 POŚ. Podstawą do opracowania Strategii Funduszu jest Wspólna Strategia
Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r. Dokument ten wyznacza misję Funduszy, brzmiącą:
SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA
Zakres działań oraz sposób ich realizacji wyznaczony w Strategii działania WFOŚiGW w Szczecinie na
lata 2013 – 2016 oparty został przede wszystkim na analizie skuteczności i efektywności aktualnie
realizowanej przez Fundusz strategii, tak aby zebrane doświadczenia oraz osiągnięte efekty
ekologiczne były podstawą do kontynuowania działań Funduszu na rzecz zrównoważonego rozwoju
regionu.
Główne cele i priorytety oparto o kluczowe zapisy w krajowych i regionalnych dokumentach
strategicznych z obszaru ochrony środowiska oraz Wspólnej Strategii Działania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013‐2016
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z perspektywą do 2020 roku. Konieczność realizacji zobowiązań będących konsekwencją tzw.
środowiskowych dyrektyw unijnych, wskazuje te priorytety które związane są z wdrażaniem POIiŚ
oraz kierunkami wskazanymi w dokumencie Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Okres
realizacji Strategii obejmuje dwie perspektywy finansowe, obecna i przyszłą (lata 2014‐2020).
III. CEL STRATEGICZNY
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.2008.25.150.tj) wyznacza cel
strategiczny działania WFOŚiGW ukierunkowany na „poprawę stanu środowiska i zrównoważone
gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i
inicjatyw służących środowisku w województwie zachodniopomorskim”. 1
Aby skutecznie realizować cel ustawowy, przyjęto szczegółowe cele strategiczne
Szczecinie na lata 2013‐2016:

WFOŚiGW w

1.

Ścisła współpraca z Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji działań wspólnych w
ramach skutecznego systemu wspierania zadań proekologicznych.

2.

Zwiększenie zakresu współpracy z Zarządem województwa zachodniopomorskiego w zakresie
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w regionalnych dokumentach
strategicznych oraz mających istotne znaczenie dla rozwoju regionu.

3.

Wspieranie projektów realizujących zobowiązania Polski wynikające głównie z konieczności
realizacji zapisów obowiązujących dyrektyw unijnych oraz porozumień międzynarodowych z
zakresu ochrony środowiska.
Ze względu na ograniczone środki w systemie finansowania zdań z zakresu ochrony środowiska,
podjęcie działań w celu racjonalnego ich wykorzystania oraz wspieranie w pierwszym rzędzie
tych projektów, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji terminowych zobowiązań.

4.

Maksymalna absorpcja zewnętrznych źródeł finansowania działań proekologicznych w regionie,
ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych dostępnych w poszczególnych programach
operacyjnych oraz innych instrumentów finansowych UE, innych środków zagranicznych, a także
środków
krajowych.
Fundusz w Szczecinie oprócz pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej dla dwóch osi
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powołał punkt
konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów, ze
wskazaniem różnych możliwości montażu finansowego, głównie w oparciu o środki zewnętrzne.
W ramach środków statutowych Fundusz zapewnia dofinansowanie wkładu własnego dla
projektów realizowanych w oparciu o środki unijne. W kolejnych latach zakłada się wzmocnienie
tego typu działań.

5.

Wspieranie projektów zgodnych z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi programami oraz innymi
dokumentami strategicznymi w obszarze środowiska.

6.

Efektywne zarządzanie środkami publicznymi oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych
środków finansowych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ekologicznej, ekonomicznej

1

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.2008.25.150.tj)
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i społecznej projektów.
Wychodząc naprzeciw podmiotom realizującym projekty z zakresu ochronny środowiska w
regionie, Fundusz w Szczecinie będzie kontynuował bieżące dostosowywanie zasad
finansowania do ich potrzeb, uruchamiając nowe formy współpracy oraz rozszerzając zakresy
oraz obszary działania.
7.

Prowadzenie na szeroką skalę akcji promocyjno‐informacyjnej w celu dotarcia do potencjalnych
zainteresowanych
realizacją
projektów
proekologicznych
w
województwie
zachodniopomorskim.

8.

Wspieranie działań, których celem jest kształtowanie postaw i zachowań społecznych zgodnych
z ideą zrównoważonego rozwoju, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i korzystania
ze środowiska.

IV. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA
ZACHODNIOPOMORSKIM

I

SYTUACJI

GOSPODARCZEJ

W

WOJEWÓDZTWIE

1. Charakterystyka woj. zachodniopomorskiego2
Województwo zachodniopomorskie jest położone w północno‐zachodniej części Polski, na
południowo‐zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Powierzchnia województwa wynosi 22 902 km2
(5 co do wielkości w Polsce) i stanowi 7,3% powierzchni kraju. Obszar ten obejmuje morskie wody
wewnętrzne polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz akweny wokół Dziwny i Świny. Wzdłuż
wybrzeża przebiega pas nadmorski o długości blisko 190 km.
Województwo charakteryzuje wyższy od średniej krajowej odsetek powierzchni zalesionej i jedno z
najwyższych nasycenie wodami powierzchniowymi. Według danych z 31 grudnia 2009 roku lasy
obejmowały powierzchnię 803,1 tys. ha województwa, co stanowi 35,1% ogółu, w tym 8,9 tys. ha
znajdowało się w obrębie parków narodowych. Województwo cechuje się ogromnym bogactwem i
różnorodnością przyrodniczą. Przeważająca część terenów zalesionych znajduje się w jego części
południowej i zachodniej. Zwarte kompleksy leśne tworzą puszcze o szczególnej wartości
przyrodniczej i gospodarczej: Goleniowska, Bukowa, Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Wałecka.
W granicach województwa znajdują się dwa parki narodowe (Woliński i Drawieński) oraz siedem
parków krajobrazowych: Barlinecko‐Gorzowski, Cedyński, Drawski, Iński, Park Krajobrazowy Doliny
Dolnej Odry, częściowo Park Krajobrazowy „Ujście Warty” oraz szczeciński Park Krajobrazowy
„Puszcza Bukowa”. Poza tym na terenie województwa znajdują się 102 rezerwaty przyrody o różnej
typologii, dominują torfowiskowe i leśne (buczyna pomorska). Powołano także rezerwaty dla ochrony
stanowisk roślinności ciepłolubnej oraz jezior lobeliowych, które są ewenementem na skalę krajową
i występują tylko na Pomorzu a także rezerwaty faunistyczne, tworzone głównie pod kątem ptactwa.
Łączna powierzchnia obszarów tworzących krajowy system obszarów chronionych wynosi około 20%
ogólnej powierzchni województwa. Powierzchnia obszarów stanowiących krajowy system obszarów
chronionych w roku 2010 wynosiła blisko 600 tys. ha, natomiast powierzchnia obszarów Natura 2000
blisko 1 350 tys. ha ( załącznik 2 i 3).
Wody powierzchniowe zajmują około 5,2 % obszaru województwa. Największy zbiornik regionu to
Zalew Szczeciński, ponadto liczne jeziora tworzą pojezierza: Drawskie, Wałeckie, Ińskie, Myśliborskie
2

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.
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i Choszczeńskie. W województwie występują 172 jeziora powyżej 50 ha, w tym największe: Dąbie,
Miedwie, Drawsko, Wielimie. Przez województwo przepływa kilkadziesiąt rzek w tym Odra, której
ujście do morza poprzez deltę Zalewu Szczecińskiego stanowi unikalny w świecie układ hydrologiczny.
Zasoby wodne województwa tworzy także 11 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych będącym
ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną.
Klimat charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością, w wyniku ścierania się klimatu
morskiego z lądowym. W obrębie poszczególnych obszarów występuje duża zmienność klimatu
(mikroklimat), uwarunkowana cechami środowiska, jak położenie w pobliżu morza, jezior lub rzek,
ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru. Bliskość morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia
lasów kształtują umiarkowany klimat charakteryzujący się dużą wilgotnością powietrza oraz
przewagą wiatrów północnych i północno‐zachodnich. Klimat nad morzem to umiarkowany ciepły
morski, a w głębi lądu umiarkowany ciepły przejściowy.
2. Sytuacja społeczno‐gospodarcza3

Obszar województwa podzielony jest administracyjnie na 18 powiatów ziemskich i 3 miasta na
prawach powiatów (Koszalin, Szczecin, Świnoujście), a zarazem na 11 gmin miejskich, 50 miejsko‐
wiejskich i 53 wiejskich. Prawa miejskie posiadają 63 miejscowości.
Na koniec 2010 roku liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wyniosła 1 693 072,
średnia gęstość zaludnienia województwa to 74 osoby/km2. Ludność miejska to 1 164 509 osób, a
wiejska 528 563 osób. Mężczyźni stanowią ok. 48,5% ogółu ludności województwa, natomiast
kobiety ok. 51,5%.
Analiza procesów demograficznych wskazuje w najbliższych latach spadek liczby ludności w wyniku
ujemnego salda migracji spowodowanego brakiem możliwości zaspokojenia popytu na pracę w
regionie. Należy spodziewać się również ujemnego przyrostu naturalnego. Ubytek ludności dotknie
głównie duże miasta, co dodatkowo jest związane z przemieszczaniem się mieszkańców do stref
podmiejskich.4
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w maju bieżącego roku
kształtowała się na poziomie 17,3% i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego była
nieznacznie niższa. Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zwiększył się
m.in. odsetek osób długotrwale bezrobotnych, a zmalał odsetek osób do 25 roku życia. 5Struktura
zatrudnienia w regionie jest korzystna, charakterystyczna dla nowoczesnych gospodarek.
Duże znaczenie dla gospodarki województwa zachodniopomorskiego ma lokalizacja na jego terenie 4
morskich portów handlowych, 10 małych portów bałtyckich i 13 przystani rybackich. Za ich
pośrednictwem realizowane jest około 90% ruchu promowego pasażerskiego, a także około 47%
ruchu przeładunkowego w kraju.

3

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012‐2017 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2018‐2023”
4
„Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”
5
„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa zachodniopomorskiego” Urząd Statystyczny w
Szczecinie.
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Największymi zakładami przemysłowymi zlokalizowanymi na terenie województwa są: Zakłady
Chemiczne Police, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra oraz Kronospan Szczecinek.
Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w regionie na koniec 2010 roku wyniosła 220 405,
z czego ok. 85% to sektor prywatny. Przy tym większość zarejestrowanych przedsiębiorstw w
województwie to podmioty zatrudniające do 9 osób.
3.

Diagnoza stanu środowiska w województwie zachodniopomorskim 6

Powietrze
Jak wykazały wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w 2011 r., w województwie
zachodniopomorskim, podobnie jak na pozostałym obszarze Polski, istotnym problemem nadal
pozostają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, rejestrowane
w sezonie zimowym. Ze względu na te dwa zanieczyszczenia, wszystkie 3 strefy województwa
zachodniopomorskiego: aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin oraz strefa zachodniopomorska,
w rocznej ocenie jakości powietrza za 2011 r. otrzymały klasę C skutkującą opracowaniem programu
ochrony powietrza bądź aktualizacją programu wcześniej opracowanego.
W roku 2011 liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez 24‐godzinne stężenia pyłu
PM10 była porównywalna z rokiem 2010. Najwięcej przekroczeń zarejestrowano w Szczecinku oraz w
Szczecinie, a najmniej w Koszalinie.
Przekroczenie poziomu docelowego przez średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wystąpiło
na wszystkich sześciu stanowiskach pomiarowych (w Szczecinie, w Koszalinie, w Widuchowej
i w Szczecinku). Na prawie wszystkich stanowiskach pomiarowych, w 2011 r. średnioroczne stężenia
benzo(a)pirenu były niższe niż w roku 2010. Takiemu stanowi sprzyjały występujące w sezonie
zimowym 2011 r. wyższe temperatury powietrza.
W przypadku pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, w większości przypadków, jako główną
przyczynę tego stanu wskazuje się spalanie złej jakości paliw w gospodarstwach domowych jak
również emisję pyłów z ciepłowni i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w obszarze
reprezentatywności
stanowiska
pomiarowego.
Dodatkowe
przyczyny
występowania
ponadnormatywnych stężeń to: oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów,
szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i niekorzystne warunki
meteorologiczne (niskie temperatury powietrza i mała prędkość wiatru).
Podobnie jak w latach poprzednich, w sezonie letnim 2011 r. na stanowiskach pomiarowych
w Szczecinie i w Widuchowej zarejestrowano wysokie stężenia ozonu troposferycznego,
przekraczające normowany dla tego zanieczyszczenia poziom celu długoterminowego. Nie
stwierdzono natomiast przekroczeń poziomu docelowego określonego ze względu na ochronę
zdrowia ludzi. Liczba ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia ozonu w sezonie letnim,
w województwie zachodniopomorskim wynosi 1 586 tys. (aglomeracja szczecińska i strefa
zachodniopomorska). Jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska „Obliczeń modelowych stężeń ozonu w skali kraju – rok 2011”, na znacznym obszarze
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„Skrót oceny jakości środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011roku”, materiał
otrzymany od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie
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województwa, w tym na terenach aglomeracji szczecińskiej oraz w Koszalinie, liczba dni
z wartościami stężeń powyżej 120 μg/m3 nie przekraczała 5‐10. Najwięcej dni z przekroczeniami
(15‐25 i powyżej) występowało na południowo‐zachodnim krańcu województwa, najmniej (1‐2)
w pasie nadmorskim. W przypadku ozonu, dla strefy zachodniopomorskiej nadal obowiązuje program
ochrony powietrza (POP) opracowany na podstawie wyników rocznej oceny za 2008 r.
Poza pyłem PM10, benzo(a)pirenem oraz ozonem, w 2011 r. w aglomeracji szczecińskiej, a także
w większych miastach województwa, w rejonie oddziaływania intensywnego ruchu samochodowego,
rejestrowano wysokie stężenia dwutlenku azotu. W Szczecinie, w najbardziej obciążonych
komunikacją miejscach, stężenia średnioroczne dwutlenku azotu osiągają wartości 75% poziomu
dopuszczalnego.
W przypadku pyłu PM2,5, stanowiącego od 2010 r. nowy element oceny jakości powietrza, jego
stężenia mierzone na 5 stanowiskach: w aglomeracji szczecińskiej, w Koszalinie, w Szczecinku
i w Myśliborzu nie wykazały przekroczeń, określonego w Dyrektywie CAFE poziomu dopuszczalnego
dla stężenia średniorocznego.
Rejestrowane w 2011 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego stężenia pozostałych
zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, benzenu, ołowiu, tlenku węgla, arsenu, kadmu i niklu były niskie
i nie przekroczyły określonych dla nich wartości kryterialnych.
Rzeki
W 2011 r., zgodnie z „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa
zachodniopomorskiego na lata 2010 – 2012” badania jakości rzek prowadzono w 65 punktach
pomiarowych, zlokalizowanych w 53 jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCW).
Ocenę jakości badanych wód przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257,
poz. 1545), określając dla poszczególnych punktów pomiarowych stan/ potencjał ekologiczny.
Wykonano także ocenę jakości wód wykorzystywanych do celów wodociągowych.
Spośród ocenianych w 2011 r. JCW, wodom w 35 punktach (67,3% badanych) przypisano
stan/potencjał dobry (II klasa), a w 17 punktach (32,7% badanych) stan/potencjał umiarkowany
(III klasa). W przeniesieniu na JCW, ocenę dobrą można przypisać 27 JCW. W zakresie wskaźników
fizykochemicznych jakość wód w 8 punktach oceniono poniżej stanu dobrego. Elementy biologiczne
klasyfikują badane wody do stanu gorszego niż dobry na 13 stanowiskach zlokalizowanych w 11 JCW
rzecznych.
W wodach podlegających ochronie ze względu na ich wykorzystywanie do zaopatrzenia ludności
występują głównie przekroczenia wartości granicznych dla wskaźników zanieczyszczeń organicznych;
ChZT_Cr (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i OWO (ogólny węgiel organiczny).
Badania monitoringowe Odry w rejonie Szczecina prowadzone w latach 2001  2011 potwierdzają
zaobserwowaną tendencję spadkową stężeń podstawowych zanieczyszczeń (warunkujących jakość
wód rzecznych), widoczną tendencję obniżania się stężeń wskaźników eutrofizacji oraz wyraźną
poprawę stanu sanitarnego wód. Jest to niewątpliwie następstwem systematycznie zmniejszającego
się udziału ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych.
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Jeziora
Zgodnie z „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa zachodniopomorskiego
na lata 2010 – 2012” w 2011 r. badaniami objęto 11 jezior oraz wody dwóch dopływów jezior.
W roku 2011 kryteria dobrego stanu ekologicznego spełniło 5 jezior (Bierzwnik, Cieszęcino, Siecino,
Wełtyńskie, Żerdno). Pozostałe akweny zaliczono do stanu umiarkowanego (3 jeziora – Wielkie
Dąbie, Długie, Trzesiecko), stanu słabego (1 jezioro ‐ Trzebiechowo) oraz do stanu złego (1 jezioro ‐
Morzycko).
Podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzono przekroczenie wartości granicznych dla wskaźników
występowania związków organicznych w wodach jeziora Miedwie, dla statusu kategorii ujęcia wody
pitnej A2.
Wody przejściowe i przybrzeżne
W roku 2011 badania wód przejściowych i przybrzeżnych prowadzono na 11 stanowiskach,
zlokalizowanych na 4 jednolitych częściach wód (JCW), w tym na 10 stanowiskach wód przejściowych
(3 JCW), objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym oraz na 1 stanowisku wód
przybrzeżnych (1 JCW), objętym monitoringiem badawczym.
Jakość wód przejściowych i przybrzeżnych sklasyfikowano na podstawie oceny przeprowadzonej dla
jednolitych części wód oraz uzupełniająco dla punktów pomiarowych. W przypadku naturalnych
części wód, stan ekologiczny został sklasyfikowany jako zły dla Zalewu Kamieńskiego. Dla silnie
zmienionych części wód potencjał ekologiczny zaklasyfikowano jako słaby w JCW Ujście Świny oraz
jako zły dla JCW Zalew Szczeciński.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dobry stanu wód powierzchniowych powinien zostać
osiągnięty do roku 2015.
Wody podziemne
Wyniki badań chemizmu wód podziemnych przeprowadzone w ramach monitoringu operacyjnego
w 2011 r. wykazały, że występowanie wód o dobrym stanie chemicznym (III klasa – wody
zadowalającej jakości) stwierdzono w niewiele ponad połowie punktów pomiarowych (około 52,4%
punktów).W pozostałych punktach pomiarowych (około 47,6% punktów) stwierdzono występowanie
wód o słabym stanie chemicznym (IV klasa – wody niezadowalającej jakości i V klasa – wody złej
jakości). Nie odnotowano występowania wód bardzo dobrej jakości (I klasa) i dobrej jakości (II klasa).
Wody niezadowalającej jakości (klasa IV) stwierdzono w 4 punktach pomiarowych
w miejscowościach: Sułkowo (2521) oraz Świnoujście (1216, 2694 i 2706). Natomiast wody złej
jakości (V klasa) odnotowano w 6 punktach pomiarowych w miejscowościach: Koszewko (2156), Bielice
(2523) oraz Świnoujście (1000, 1582, 2696, 2697).
Istotny wpływ na kształtowanie się chemizmu wód podziemnych badanych w 2011 r., podobnie jak
w latach poprzednich, miały związki żelaza i manganu. W większości badanych punktów zanotowano
przekroczenie wartości dopuszczalnych dla żelaza (około 80% punktów) i manganu (około 90,5%
punktów) wymaganych dla wód do celów pitnych. Występowanie podwyższonych zawartości
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związków żelaza i manganu w wodach podziemnych ma charakter geogeniczny i wynika przede
wszystkim z naturalnych uwarunkowań przyrodniczych oraz geologicznych.
W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, w obszarze zagrożonej JCWPd nr 1 w rejonie
Świnoujścia stwierdzono występowanie zasolonych wód podziemnych. Zasolenie wód użytkowych
poziomu czwartorzędowego w rejonie Świnoujścia jest wynikiem ascenzji wód słonych z głębszego
podłoża skalnego kredy, będącego w łączności hydraulicznej z poziomem czwartorzędu w tym
obszarze, a w strefie brzegowej także ingresji słonych wód morskich. Zasolenie wód wgłębnych
w rejonie Świnoujścia związane jest z naturalnym chemizmem kredowej warstwy wodonośnej.
Zawartość metali ciężkich, pestycydów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w wodach podziemnych badanych w 2011 r. była niska i w większości punktów kształtowała się
poniżej granicy oznaczalności lub nieznacznie ją przekraczała (w I klasie).
Podwyższone stężenia jonów metali odnotowano w miejscowości Łozienica (2528) (cynk w III klasie)
i Świnoujście (2696 i 2697) (bor w II klasie), gdzie stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnych
zawartości fluorków dla wód do celów pitnych (1,5 mgF/l) oraz w przypadku pestycydów na terenie
zlikwidowanego mogilnika w miejscowości Kurzycko (PB), gdzie odnotowano wysokie stężenie γ‐HCH
(w IV klasie).
Zawartość azotanów w wodach podziemnych badanych w 2011 r. w większości badanych punktów
była niska i kształtowała się w przedziale stężeń 0‐24,99 mg NO3/l.
Występowanie wyższych stężeń azotanów w wodach podziemnych stwierdzono, podobnie jak
w latach poprzednich, na obszarze szczególnie zagrożonym na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego wyznaczonym w zlewni rzeki Płoni (obszar JCWPd nr 25). Wysokie stężenia azotanów
wystąpiły także w wodach podziemnych na terenie zlikwidowanego mogilnika w miejscowości
Kurzycko (PA, PB) ‐ obszar JCWPd nr 24.
W 2011 r. występowanie stężeń azotanów powyżej 50 mg NO3/l, wskazujące na zanieczyszczenie wód
podziemnych azotanami, odnotowano w punktach pomiarowych w miejscowościach Koszewko (PL7),
Nowy Przylep (PL22) oraz Kurzycko (PA, PB). Ponadto w punkcie w Koszewku (2156) stwierdzono
występowanie azotanów w przedziale stężeń 40‐50 mg NO3/l, wskazujące na zagrożenie
zanieczyszczeniem wód azotanami.
Odpady
Podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie województwa zachodniopomorskiego stan
gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego, jak również odpadami
komunalnymi, jest daleki od dobrego. Brakuje ogólnodostępnego składowiska odpadów
przemysłowych. Część odpadów przemysłowych deponowana jest na składowiskach komunalnych.
Brakuje także samowystarczalności w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych
i weterynaryjnych oraz instalacji służących do odzysku, w tym termicznego przekształcania osadów
ściekowych. Dużym osiągnięciem w gospodarce odpadami w województwie w latach 2010‐2011 było
zakończenie procesu likwidacji mogilników. W okresie dwóch lat zlikwidowano 24 obiekty, teren po
likwidacji został zrekultywowany, a wokół zlikwidowanych obiektów zamontowano piezometry
w celu monitorowania jakości wód podziemnych. W 2011 r. WIOŚ w Szczecinie prowadził badania
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jakości wód wokół 6 obiektów. Badania te kontynuowane są w roku 2012. W latach następnym
monitoringiem zostaną objęte tereny po mogilnikach zlikwidowanych w 2011 r.
Wśród stosowanych metod zagospodarowania odpadów komunalnych dominuje składowanie
na składowiskach. W większości na składowiska trafiają odpady niesegregowane, tylko na nielicznych
obiektach prowadzi się odzysk surowców wtórnych. Według stanu na 31.12.2011 r. na terenie
województwa w eksploatacji pozostaje 31 składowisk.
Mimo zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych, znaczna część odpadów trafia na wysypiska
„dzikie”. Nielegalne miejsca dzikiego składowania są sukcesywnie porządkowane przez gminy.
Większość gmin województwa objęta jest selektywną zbiórką odpadów u źródła, która ograniczona
jest głównie do odpadów opakowaniowych. Udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie
odpadów komunalnych jest niewielki, jednak zwiększa się w ostatnich latach (w 2002 – 1,5%; 2011 –
11,39%).
Słabo funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych
oraz niebezpiecznych odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Niewystarczająca jest ilość instalacji do zagospodarowania odpadów
komunalnych, w tym selektywnie zbieranych oraz odpadów powstających w wyniku rozsortowywania
zmieszanych odpadów komunalnych. Brakuje również instalacji do odzysku odpadów
biodegradowalnych.
Opracowany w 2011 r. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2012‐2017 z uwzględnieniem perspektywy 2018‐2023” powinien wprowadzić nowy, zgodny
z założeniami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.), system gospodarki
odpadami komunalnymi w województwie.
W planie zaproponowano model działania oparty na czterech regionach gospodarki odpadami:
szczecińskim, szczecineckim, koszalińskim i CZG R‐XXI.
Hałas
Pomiary monitoringowe WIOŚ w Szczecinie wykazały występowanie wysokich poziomów hałasu
w środowisku. Zatem zasadne jest stwierdzenie, iż nie tylko dla terenów, dla których obligatoryjnie
wykonywane są mapy akustyczne, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zapobiegania lub
zmniejszania szkodliwych skutków narażenia ludzi na działanie hałasu.
Na podstawie wykonanych w 2011 r. obligatoryjnych map akustycznych dla odcinków dróg krajowych
i linii kolejowych stwierdzono występowanie obszarów, na których występują przekroczenia
dopuszczalnego poziomu dźwięku. Dla tych terenów, kolejnym etapem będzie opracowanie w
przeciągu roku od opublikowania mapy programów naprawczych. Odpowiedzialny za opracowanie
programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i kolei jest Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
Promieniowanie elekromagnetyczne
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Pomiary wykonane przez WIOŚ w Szczecinie w 2011 r. nie wykazały przekroczeń poziomów
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku. Średnia arytmetyczna wszystkich wyników
pomiarów wynosi 0,44 V/m, co stanowi 6,3% wartości dopuszczalnej.
Niepokojące jest jednak występowanie terenów, na których poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku przekraczają wartości dopuszczalne (tereny sąsiadujące z linią wysokiego napięcia 220
kV relacji Krajnik – Glinki, posesje Bielice 94 i Stare Bielice 94a).
Nadzwyczajne zagrożenia ze strony przemysłu
Wg. rejestru prowadzonego przez WIOŚ w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim
znajduje się 11 Zakładów o Dużym Ryzyku (ZDR), 8 Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) oraz 43
pozostałe zakłady mogące być potencjalnymi sprawcami poważnych awarii (załącznik nr 1).
Wśród zakładów mogących spowodować awarie przemysłowe w naszym województwie przeważają
zakłady z branży paliwowej, z paliwami gazowymi włącznie, i naftowej (w tym terminale PKN Orlen
SA, OLPP Sp. z o. o., Gaspol SA, Orlen Gaz Sp. z o. o., Flaga Gaz Polska Spółka z o. o., Intergas Sp.
z o. o., a także stacje paliw oraz kopalnie PGNiG SA). W dalszej kolejności wymienić należy zakłady

z branży spożywczej posiadające chłodnie amoniakalne i samodzielne chłodnie amoniakalne (np.
Animex Sp. z o. o., Drobimex Sp. z o. o., Carlsberg SA, Chłodnia Szczecińska Sp. z o. o., Euroterminal
Sp. z o. o.) oraz Zakłady Chemiczne Police SA, które oprócz dużych ilości amoniaku magazynują
i stosują całą gamę substancji chemicznych (w tym gaz ziemny i chlor). Pozostałe zakłady to jednostki,
na terenie których mogą znajdować się różne produkty chemiczne, metanol i inne rozpuszczalniki,
farby oraz lakiery (Fosfan SA, Baltchem SA, Zakłady Chemiczne w Szczecinie, Krono‐Chem Sp. z o. o. ‐
obecnie przejmowany przez Alfa Terminal Sp. z o. o., Kronospan Chemical Szczecinek Spółka z o. o.).
W naszym województwie w ostatnich latach nie odnotowano awarii przemysłowych wymagających
zgłoszenia do Komisji Europejskiej zgodnie z dyrektywą Seveso II.
Wystąpiły natomiast zdarzenia o znamionach awarii, jak wycieki amoniaku (ZCH Police SA, Starco
Stargard Szczeciński Sp. z o. o., Wytwórnia Lodów Bambino (zakład spoza PSPA), Carlsberg SA Oddział
Browar Bosman w Szczecinie) oraz wycieki paliw do środowiska z wypadków w transporcie drogowy.
4. Analiza SWOT stanu środowiska województwa zachodniopomorskiego
MOCNE STRONY








dobrze
zachowany
stan
środowiska
przyrodniczego, liczne formy ochrony
przyrody, wysokie walory i bogactwo
przyrodnicze,
dobrze
rozwinięty
system
obszarów
chronionych,
duża powierzchnia obszarów wiejskich o
korzystnej strukturze agrarnej oraz leśnych o
dużym potencjale gospodarczym,
bogate zasoby geotermalne,
dobre warunki rozwoju energetyki opartej na
odnawialnych źródłach energii (geotermia,
wiatr, woda, biopaliwa),
dobrze rozwinięty monitoring jakości

SŁABE STRONY








słaba jakość dróg i połączeń transportowych,
rozproszona
wiejska
sieć
osadnicza
generująca koszty infrastrukturalne,
uciążliwości
ruchu
tranzytowego
przebiegającego przez centra miast,
brak
zintegrowanego
sytemu
transportowego
dla
aglomeracji
szczecińskiej,
słabe wykorzystanie lokalnych połączeń
kolejowych,
występowanie obszarów zdegradowanych
(miejskich
poprzemysłowych,
powojskowych),
nierozwiązane problemy w obszarze
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powietrza i wód powierzchniowych, hałasu
oraz pól elektromagnetycznych,
Prawodawstwo wzmacniające skuteczność
ochrony przyrody.










SZANSE















upowszechnianie i zwiększanie wsparcia
programów
rewitalizacji
zabudowy
historycznej,
realizacja i rozwój nowoczesnych sieci
transportowych, również ponadregionalnych
i
transgranicznych
systemów
komunikacyjnych,
budowa portu zewnętrznego wraz z
terminalem LNG w Świnoujściu wraz z
modernizacją toru wodnego,
zakwalifikowanie Szczecina do miast
metropolitalnych,
powstanie pełnej turystycznej (porty
jachtowe,
ścieżki
rowerowe,
baza
noclegowa),
poprawiający
się
stan
środowiska
przyrodniczego,
transgraniczne możliwości przesyłu energii
elektrycznej,
racjonalne
wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych dla rozwoju gospodarki,
nowe inwestycje w sektorze energetycznym,
budowa spalarni odpadów komunalnych w
Szczecinie i Koszalinie,
dostępne fundusze na opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
oraz inne, kompleksowe projekty dotyczące
ochrony przyrody.

gospodarki wodno‐ściekowej i gospodarki
odpadami,
niedostateczna
liczba
nowoczesnych
zakładów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, głównie komunalnych,
deficyt wody głównie na terenach
nadmorskich,
niski stopień czystości wód,
niedostateczny stan sieciowej infrastruktury
związanej z uzdatnianiem wody pitnej,
zbyt słabo postępujący proces melioracji
i retencjonowania wody,
zły stan sieci gazowych i elektrycznych,
zanieczyszczenie
powietrza
i
hałas
pochodzący z transportu drogowego w
dużych miastach,
nadmierna presja turystyczna na obszarach
chronionych przy jednoczesnym braku
oszacowanej pojemności turystycznej tych
obszarów.

ZAGROŻENIA


opóźnienia
w
transportowych,



nierozwiązany problem gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi,
ekonomiczne
i
środowiskowe
oddziaływanie inwestycji i przedsięwzięć
w strefie przygranicznej Niemiec,
bariery prawne i infrastrukturalne w
rozwoju energetyki odnawialnej,
ograniczenie
możliwości
absorbcji
funduszy zewnętrznych,
wyższe koszty realizacji inwestycji na
obszarach chronionych,
niedostosowanie instalacji do nowych
wymogów unijnych,
brak
infrastruktury
w
zakresie
gospodarki odpadami,
opóźnienie
wdrożenia
nowych
technologii niskoemisyjnych w zakładach
produkcyjnych,
konflikty przestrzenne związane z
nowymi inwestycjami na Bałtyku i jego
wybrzeżu,
brak
skutecznych
instrumentów
umożliwiających zarządzanie ryzykiem
powodziowym.











realizacji

inwestycji

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Programu Ochrony Środowiska Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2012‐2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016‐2019”
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5. Stan wdrażania prawa wspólnotowego w regionie7
Gospodarka wodno‐ściekowa
‐ Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Postanowienia Dyrektywy 91/271/EWG są wdrażane przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Załącznikiem do KPOŚK jest wykaz: aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego, aglomeracji nie stanowiących priorytetu dla wypełnienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego i aglomeracji pozostałych. Wszystkie aglomeracje ujęte w KPOŚK
z terenu województwa zachodniopomorskiego zostały wyznaczone.
Marszałek województwa przedkłada corocznie Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
sprawozdanie z realizacji KPOŚK, na podstawie informacji przesyłanych przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Ochrona powietrza
‐ Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych
Wszystkie wymienione w Dyrektywie istniejące instalacje, które zostały zidentyfikowane na terenie
województwa zachodniopomorskiego zostały objęte pozwoleniami zintegrowanymi. Dla nowych
instalacji pozwolenia udzielane są na bieżąco. Ponadto, w terminach wskazanych Dyrektywą
prowadzone są okresowe analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych.
‐ Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy
Ustawą wdrażającą zapisy Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza
dla Europy, jest ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw. Niniejsze zapisy zostaną zastosowane w nowo opracowywanym
programie ochrony powietrza dla stref: aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin oraz strefy
zachodniopomorskiej. Warunkiem rozpoczęcia prac nad programem naprawczym jest uzyskanie
dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Szczecinie.
Gospodarka odpadami
‐ Dyrektywa 199/31/WE w sprawie składowania odpadów
‐ Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów
Został uchwalony „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2012‐2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018‐2023” (uchwała Nr XVI/218/12 Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2012r.).

7

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska:

„Informacja dotycząca stanu wdrażania prawa wspólnotowego w województwie zachodniopomorskim”
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W powyższym Planie wymienione są instalacje spełniające wymogi Dyrektywy 199/31/WE
w sprawie składowania odpadów. W Planie tym znajduje się również wykaz składowisk,
przewidzianych do zamknięcia – w terminie do końca 2012 roku, które nie spełniają wymogów
powyższej Dyrektywy.
Na bieżąco wydawane są pozwolenia sektorowe regulujące gospodarkę odpadami (m.in.:
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
i zezwolenia na odzysk odpadów).
Marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania
i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi
Środowiska.
6. Dokumenty regionalne i krajowe, z których wynika konieczność finansowania określonych
działań
‐ Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
‐ Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
‐ Strategia zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r.,
‐ Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej,
‐ Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z perspektywa do 2020 roku,
‐ Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,
‐ „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny” ‐ Strategia ochrony różnorodności
biologicznej UE do 2020 r.
‐ Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020,
‐ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2023,
‐ Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012‐2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019,
‐ Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009‐2032,
‐ System Zielonych Inwestycji,
‐ Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji,
‐ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów
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i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz.
U.Nr 187 poz. 1445),
‐ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.
V. KIERUNKI DZIAŁANIA
1. Realizacja zadań w latach 2009‐2011 w oparciu o środki statutowe
Kierunki realizacji zadań Funduszu oraz ich intensyfikacja są determinowane przez dostępne
statutowe środki finansowe, pochodzące z wpływów ustawowych, przeznaczonych na
dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska, w części odnawialne poprzez spłatę
rat kapitałowych. Dlatego istotnym jest efektywne zarządzanie dostępnym kapitałem, w tym
wspieranie projektów o satysfakcjonującej efektywności ekonomicznej i ekologicznej oraz absorpcja
dodatkowych środków finansowych do regionu.
Tabela nr 1
Liczba i wartość zawartych umów pożyczek i dotacji w latach 2009‐2011 (tys. zł.).
Pomoc bezzwrotna (dotacje,
dopłaty, przekazanie środków)

Pożyczki

Ogółem

Dziedzina/lata
n

wartość

n

wartość

n

wartość

Edukacja ekologiczna:
2009

81

1 773,00

81

1 773,00

2010

61

1388,06

61

1 388,06

2011

57

3 901,29

58

7 601,09

2009

2

2 238,00

2

2 238,00

2010

6

2 405,97

6

2405,97

2011

4

1 330,36

4

1 330,36

2009

11

2 431,00

16

26 700,00

27

29 131,00

2010

8

3 024,85

13

5 335,00

22

8 359,85

2011

13

4 973,40

17

36 235,85

30

41 209,23

2009

7

1 776,00

3

2 619,00

10

4 395,00

2010

5

170,44

5

170,44

1

3 699,80

Monitoring:

Ochrona atmosfery:

Ochrona przyrody:

16

2011

9

859,70

9

859,70

2009

39

3 260,00

8

6 539,00

47

9 799,00

2010

20

2 142,76

3

3 245,07

23

5 387,84

2011

42

2 875,42

3

3 595,60

45

6 471,02

2009

1

131,00

16

14 301,00

17

14 432,00

2010

4

9 665,14

20

22 909,24

24

32 574,38

2011

7

2 777,51

19

33 405,04

26

36 182,55

2009

23

2 436,00

7

2 743,00

30

5 179,00

2010

12

1 967,58

12

4 986,95

24

6 954,54

2011

3

3 352,96

8

4 411,63

11

7 764,59

2009

7

2 442,00

1

730,00

8

3 172,00

2010

16

5 249,42

4

741,25

20

5 990,67

2011

11

2 444,50

4

1 180,00

15

3 624,03

RAZEM

449

65 016,36

155

173 377,43

604

238 393,78

Ochrona ziemi:

Ochrona wód:

Gospodarka wodna:

Nadzwyczajne zagrożenia:

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności WFOŚiGW w Szczecinie.
W latach 2009‐2011 Fundusz w Szczecinie udzielił dofinansowania w formie pożyczek i dotacji,
w ramach działalności statutowej na kwotę bliską 240 mln zł. Przy czym dotacje stanowiły 27%
wydatkowanej kwoty, powyżej 65 mln zł. W przedstawionym okresie zawarto 604 umowy, w tym 449
dotacyjnych.
W ramach priorytetów dziedzin w latach 2009‐2011 następujące kwoty:
‐ edukacja ekologiczna 10 762 150 zł. – 4,51%
‐ monitoring 5 974 330 zł. – 2,5%
‐ ochrona atmosfery 78 700 080 zł. – 33,02%
‐ ochrona przyrody 5 425 140 zł. – 2,27%
‐ ochrona ziemi 21 657 860 zł. – 9,08%
17

‐ ochrona wód 83 188 930 zł. – 34,9%
‐ gospodarka wodna 19 898 130 zł.‐ 8,35%
‐ nadzwyczajne zagrożenia 12 787 170 zł.‐ 5,37%
W przedstawionym okresie środki Funduszu wydatkowane na dofinansowywanie działalności
statutowej skierowane były głównie na zadania w obszarze ochrony atmosfery, ochrony wód
i gospodarki wodnej. Było to głównie spowodowane dużą aktywnością beneficjentów z regionu
w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w tym unijne. Natomiast środki statutowe Funduszu stanowiły
często wkład własny wymagany w projektach. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej oraz
zadania z zakresu szeroko pojętej termomodernizacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
2. Rola Funduszu jako Instytucji Wdrażającej dla POIiŚ
WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch priorytetów „I‐ Gospodarka wodno –
ściekowa” oraz „II‐ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od 2008r. zorganizowano 7 konkursów na nabór
projektów związanych z gospodarką wodno – ściekową oraz dotyczących przywracania terenom
zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich, a także 6 konkursów
związanych z gospodarką odpadami. W wyniku przeprowadzonych naborów podpisano w sumie 15
umów o dofinansowanie o koszcie całkowitym projektów przekraczającym 780 mln PLN, w tym
dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności przekracza 500 mln PLN.
Aktualnie w wyniku naborów przeprowadzonych w 2012 r. jeszcze 4 beneficjentów oczekuje na
podpisanie umów o dofinansowanie na łączną kwotę kosztu całkowitego przekraczającą 90 mln PLN.
Dotychczas zakończono realizację zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym 1 projektu
wdrażanego przez Gminę Rewal. Ponadto realizację rzeczową zakończono w 4 projektach. Stan
wypłaconych środków unijnych do września 2012 r. wyniósł ponad 90 mln PLN. Od 2009 r.
przeprowadzono 228 kontroli procedur podpisywania umów z wykonawcami w ramach wdrażanych
projektów.
Tabela nr 2
Projekty realizowane w ramach POIiŚ, dla których Instytucją Wdrażającą jest WFOŚiGW w Szczecinie
L.p.

Tytuł projektu

Beneficjent

Koszt całkowity projektu

Kwota
dofinansowania

1.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie ‐ Gmina Rewal

Gmina Rewal

28 517 313,01

16 763 640,56

2.

Uporządkowanie gospodarki wodno‐ściekowej na terenie gminy Mielno

Zakład Wodociągowo‐
Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście

9 812 050,80

4 139 087,84

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w gminie Dębno

Gmina Dębno

19 538 259,95

13 161 479,51

4.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów

Gmina Trzebiatów

16 113 927,26

7 153 333,21

5.

Uporządkowanie gospodarki wodno‐ściekowej w m. Koszalin ‐ etap I

Gmina Miasto Koszalin

8 250 262,37

3 189 437,60

6.

Uporządkowanie gospodarki wodno‐ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek,
gmina Barlinek

Przedsiębiorstwo Wodociągowo‐
Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o.

69 157 529,91

31 927 403,20
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7.

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.

14 669 980,21

5 556 980,00

8.

Budowa sieci kanalizacyjnej Miasta Świnoujście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

6 868 603,83

3 483 321,06

9.

Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacji i przebudowę
oczyszczalni ścieków aglomeracji Stargard Szczeciński

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

95 461 348,56

38 509 246,13

10.

Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie ‐ Etap II"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Szczecin

25 927 941,87

13 105 161,64

11.

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino

Gmina Gryfino

14 737 993,20

6 803 053,78

12.

Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi

Związek Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego

82 260 218,00

32 303 968,54

13.

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4‐333,4

Urząd Morski w Słupsku

54 683 059,94

46 471 650,46

14.

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo

Urząd Morski w Słupsku

205 408 422,21

174 597 158,88

15.

Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych
Wicko Morskie

Urząd Morski w Słupsku

128 784 716,00

109 467 008,60

780 191 627,12

506 631 931,01

SUMA:

Projekty w trakcie oceny:

16.

Etap I ‐ Modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej

Zachodniopomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie

29 774 198,36

23 721 818,16

17.

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Urząd Morski w Szczecinie

27 225 861,20

23 141 982,02

18.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

Gmina Łobez

12 536 446,57

6 072 478,21

19.

Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia ścieków w aglomeracji Kamień
Pomorski ‐ etap I

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.

25 315 194,31

12 760 941,28

SUMA:

94 851 700,44

65 697 219,67

Źródło: opracowanie własne WFOŚiGW w Szczecinie.
3. Priorytety wsparcia w latach 2013‐2016
Priorytet ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi8
W obszarze tym planowane działania strategiczne ukierunkowane są głównie na uzyskanie celów
określonych w Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, z którego wynika, że do 2015 r.
powinien być osiągnięty dobry stan wód w odniesieniu do jakości, ilości i ich wykorzystania we
wszystkich dorzeczach UE, a następne działania z zakresu jakości wód dotyczyć powinny oszczędnego
8

„Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z perspektywą do 2020 roku.
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gospodarowania wodami. W perspektywie do 2020 r., stan oraz dostępność zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych będą jednym z najważniejszych środowiskowych uwarunkowań
rozwoju społeczno‐gospodarczego kraju oraz czynnikiem determinującym efektywność działań na
rzecz zahamowania utraty różnorodności biologicznej. Dla zapewnienia efektywnej gospodarki
wodnej istotne jest zagwarantowanie i utrzymanie niezbędnej ilości oraz odpowiedniej jakości
zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz usuwanie bądź minimalizowanie wszelkich
zagrożeń dla tego sektora. W tym celu konieczne są działania na rzecz szybkiego i pełnego wdrożenia
dyrektywy 2000/60/WE, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej, rozumianego jako realizację programów działań zawartych w planach gospodarowania
wodami. Realizacja tych celów znajduje swój wyraz w projekcie strategii BEiŚ w zakresie działań
grupowanych w ramach poniższych kierunków: 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed:
powodzią, suszą i deficytem wody; 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i
gospodarki.
Podstawowym działaniem w ramach poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest
spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie redukcji ładunku zanieczyszczeń, w tym
związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód. W ramach działania realizowane będą
zadania obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury oczyszczania ścieków ujęte w
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Niedobór wody i susza okazują się w chwili obecnej podstawowymi problemami, a zmiany klimatu
mogą jeszcze pogorszyć sytuację. Zasadniczą kwestią jest osiągnięcie postępów w celu pełnego
wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych
obejmować powinno działania z zakresu oszczędnego gospodarowania wodami tj. usuwania strat na
sieci, stosowania inteligentnych liczników, oszczędzania wody w przemyśle i w nawodnieniach.
Wszelkie działania z zakresu efektywnego, racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz
ochrony wód powinny wynikać z planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Zwiększające się prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych spowoduje
znaczne zmiany w jakości i dostępności zasobów wodnych co wpłynie na wiele sektorów, w tym na
produkcję żywności (zależne od nawadniania). Istnieje zatem potrzeba działań w celu m.in.: poprawy
skuteczności zaopatrzenia w wodę m.in. w rolnictwie, gospodarstwach domowych i budynkach,
minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, zwiększenia możliwości magazynowania
wody, zwiększenia retencji wodnej, prowadzenia inwestycji na rzecz mniejszego zużycia wody
w przemyśle. Ważne jest też prowadzenie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z
wykorzystaniem powstających obiektów na cele energetyczne oraz wspieranie działań dotyczących
m.in. zwiększenia naturalnej retencji, budowy systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania
powodzi oraz zarządzania ryzykiem powodziowym, prowadzenia kampanii edukacyjnych.
Kierunki wsparcia w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi będą
następujące:




opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru
wodnego,
przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
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wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki,
a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju,
wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód
podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę,
wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, w tym m.in.
‐ realizacja inwestycji, zapisanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych, w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
sieci kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)
powyżej 2000 mieszkańców,
‐ realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM
uwzględnionych w Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej, w celu wypełnienia wymagań Dyrektywy
91/271/EWG,
‐ wspieranie realizacji projektów w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych, w tym w kierunku ich termicznego przekształcania,
‐ edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony
stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
‐ inicjowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie poprawa jakości
wód przeznaczonych do spożycia,



wspomaganie działań związanych z ochroną i rekultywacją jezior:
‐ realizacja działań zmierzających do obniżenia zagrożenia powodziowego wynikających z
wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym,
‐ realizacja programu małej retencji województwa zachodniopomorskiego,
‐ realizacja programu ochrony przeciwpowodziowej w województwie zachodniopomorskim,
‐ przebudowa, rozbudowa, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.

Priorytet racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi9
Racjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce przebiega wolno, a jej efekty są zdecydowanie
niezadowalające. Kluczowym wyzwaniem w gospodarce odpadami komunalnymi jest pełne
wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa odpadowa). Wiąże się to z wprowadzeniem określonej
w dyrektywie odpadowej hierarchii postępowania z odpadami tj. zapobieganie, przygotowanie do
ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (np. odzysk energii), a na samym końcu
9
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unieszkodliwianie odpadów. Zakres wspieranych przedsięwzięć w tym obszarze ukierunkowany jest
na realizację działania 3.2. projektu strategii BEiŚ „Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym
zapobieganie powstawania odpadów i wykorzystania ich na cele energetyczne”. Realizacja tego
zamierzenia przy uwzględnieniu upływu okresów przejściowych do Traktatu Akcesyjnego powodować
będzie konieczność zwiększenia udziału współfinansowania przez Fundusz przedsięwzięć z zakresu
racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi.
Wspieranie minimalizacji składowanych odpadów dotyczyć będzie stopniowego przechodzenia z
systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie, odzysk
surowców oraz energetyczne ich wykorzystanie – uwzględniając hierarchię postępowania z
odpadami. Dużego znaczenia nabierać będą działania związane z zapobieganiem powstawania
odpadów, likwidacją nieefektywnych składowisk odpadów. Kluczowe dla sprawnie funkcjonującego
systemu gospodarki odpadami będzie wspieranie i wdrażanie niskoodpadowych technologii
produkcji. Minimalizacja składowania odpadów przyczyni się również do spełnienia wymogu
ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych w tym: do 16 lipca 2013 roku – do 50%, do
16 lipca 2020 roku – do 35% w stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
wytworzonych w roku 1995.
W ramach wykorzystania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele energetyczne
ważne będzie wykorzystanie potencjału energetycznego w przekształcaniu odpadów i osadów
ściekowych. Wdrażanie wymogów unijnych będzie miało również wpływ na działania związane z
efektywnością energetyczną – projekty Waste‐to Energy (termiczne lub biologiczne przekształcanie
odpadów) oraz Methane‐to markets (gaz składowiskowy z odnawialnymi źródłami energii) ‐ część
energii uzyskiwana z odpadów może być traktowana jako pochodząca z energii odnawialnej.
Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z polityką UE w zakresie odpadów do 2020 r., promowane
jest stosowanie recyklingu odpadów, a dopiero w drugiej kolejności ich termiczne przekształcanie.
Dużym wyzwaniem w zakresie gospodarki odpadami jest spełnienie wymagań w zakresie osiągania
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w szczególności poprzez usprawnienie
systemów selektywnego zbierania odpadów.
Kierunki wsparcia w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi będą
następujące:






przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,
działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w
przypadkach, o których mowa w art. 23‐25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz.
UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających
nielegalnemu przemieszczaniu odpadów,
koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w tym m.in.
‐ objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
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składowiska odpadów, tak aby w 2013 r. nie było składowanych więcej niż 50%, a w 2020 r .
więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
‐ zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60%
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
‐ przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych
i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw
domowych na poziomie minimum 50% ich masy,
‐ tworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi i prowadzenie przez gminy
wspólnych systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi,
‐ edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, wprowadzania
selektywnej zbiórki odpadów, ich recyklingu.
Priorytet ochrona atmosfery10
W ramach tego obszaru wspierane będą zadania związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza
oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji takich jak m.in. związki azotu i
siarki (NOx, SO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), pyły oraz wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne o szczególnie negatywnym wpływie na zdrowie ludzi i trwałość
ekosystemów. Wraz ze wzrostem produkcji energii elektrycznej i cieplnej musi następować redukcja
emisji przemysłowych i innych zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Pogodzenie
tych zagadnień jest możliwe poprzez modernizację sektora energetyczno – ciepłowniczego oraz
ograniczenie tzw. niskiej emisji uzyskiwane m.in. w wyniku zwiększenia dostępnych mechanizmów
finansowych będących wsparciem dla tego typu inwestycji. Istotne będzie także zwiększenie
efektywności energetycznej, poprzez dalsze wspieranie termomodernizacji, rozwoju kogeneracji
i energetyki odnawialnej, w tym m.in. instalacji na biomasę, instalacji solarnych, energetyki wiatrowej
i biogazowi.
Udział we współfinansowaniu przedsięwzięć tej dziedziny wspiera działania wskazane w strategii BEiŚ
w zakresie: 2.1. Lepszego wykorzystania krajowych zasobów energii; 2.2. Poprawy efektywności
energetycznej; 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenia oddziaływania energetyki. Realizacja tych
zamierzeń spowoduje przeorientowanie kierunków interwencji finansowej systemu Funduszu
właśnie w kierunku finansowania ochrony atmosfery.
Ważnym problemem jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim jest przekroczenie
dopuszczalnych norm dla pyłu drobnego PM 10 i PM 2.5. Dotrzymanie norm jest niezbędne, gdyż
długotrwale narażenia na działanie pyłu zawieszonego skutkuje skróceniem średniej długości życia.
Do obniżenia stężenia pyłu może przyczynić się likwidacja tzw. niskiej emisji. Niska emisja obejmuje
emisję komunikacyjną, emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni
węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób najczęściej tanim węglem o niskich parametrach grzewczych. Często dochodzą do tego
10

„Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z perspektywą do 2020 roku.

23

również praktyki spalania w kotłach odpadów z gospodarstw domowych. Ograniczenie emisji
substancji szkodliwych do atmosfery może się odbyć poprzez kompleksową likwidację istniejących,
nieefektywnych urządzeń grzewczych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zbiorowe
systemy ciepłownicze.
Rozwijanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w formule generacji rozproszonej oraz dążenie do
nieustannego poprawiania efektywności energetycznej przyczyni się do efektywnego korzystania
z zasobów środowiska oraz zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.
Kierunki wsparcia w zakresie ochrony atmosfery będą następujące:







wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
wspomaganie ekologicznych form transportu,
obniżenie emisji pyłu i substancji gazowych w zakładach posiadających pozwolenia
zintegrowane,
ograniczenie – docelowo eliminacja niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach i
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: sukcesywną budowę sieci gazowej,
zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami niskoemisyjnymi),
energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych oraz promocję budownictwa
energooszczędnego,
edukacja ekologiczna w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony powietrza
atmosferycznego i klimatu m.in. poprzez oszczędność energii elektrycznej, promowanie
stosowania niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, biopaliw itp.

Priorytet ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów11
W ramach tego obszaru tematycznego wspierane będą głównie zadania związane z zachowaniem
różnorodności biologicznej na poziomie ekosystemów i gatunków w tym: ochrona obszarów Natura
2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ukierunkowaniem ruchu turystycznego na
obszarach cennych przyrodniczo, szczególnie narażonych na antropopresję. Istotne znaczenie będzie
miało wspieranie przedsięwzięć służących ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, a także
zarządzanie gatunkami konfliktowymi. Realizacja tego priorytetu wymaga przemyślanego
i konsekwentnego działania, począwszy od kompleksowej diagnozy stanu środowiska po
opracowanie i uchwalenie wymaganych prawem planów/programów ochrony.
Realizacja tego kierunku działań zapewni lepsze wykorzystanie europejskich środków na rzecz
różnorodności biologicznej (nieprezentowanych w tym opracowaniu), m.in. środków LIFE+,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, co jest kluczowym priorytetem Strategii „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał
naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”. Ochrona
korytarzy ekologicznych zagwarantuje zachowanie stanu różnorodności biologicznej w istniejących
centrach tej różnorodności biologicznej oraz utrzymanie ciągłości procesów przyrodniczych, a przez
to stabilizację ekosystemów. Ważnym zadaniem jest ochrona obszarów sieci Natura 2000 oraz
zielonej infrastruktury, a w przyszłości aktywność Funduszu może się wiązać z wsparciem prac
11
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polegających na inwentaryzacji, tworzeniu baz danych, czy wykupie gruntów w miejscach kluczowych
dla zachowania ciągłości korytarzy.
Zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna, rolna i rybacka przyczyni się do zapobiegania
zmianom klimatycznym oraz łagodzenia ich skutków, wymierania gatunków i zachowania zasobów
naturalnych.
Kierunki wsparcia w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów będą
następujące:






działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących
przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie
monitoringu przyrodniczego,
przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub
zwierząt,
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.
‐ utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk,
‐ zwiększenie do stanu właściwego liczebności populacji zwierzyny drobnej,
‐ poprawa stanu zniszczonych, cennych przyrodniczo ekosystemów, zwłaszcza dolin
rzecznych oraz siedlisk, w tym wodno‐błotnych i leśnych,
‐ sukcesywna rewaloryzacja parków podworskich i miejskich.

Priorytet inne działania ochrony środowiska:
‐ rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących
badaniu stanu środowiska,
‐ system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w
szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do
ponoszenia opłat,
‐ wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
‐ wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji
o środowisku,
‐ działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także ich skutków,
‐ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju,
‐ wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań
krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów
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wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych
programów i planów.
4. Wskaźniki i efekty ekologiczne
Tabela nr 3
Rok bazowy ‐ 2012, rok docelowy ‐ 2016
Działanie w oparciu o ustawę Prawo Proponowany wskaźnik
Ochrony
Środowiska
(art. 400a ust. 1)

Jednostka

Priorytet I
opracowywanie planów służących
gospodarowaniu wodami, planów
zarządzania ryzykiem powodziowym,
planów przeciwdziałania skutkom suszy
oraz tworzenie i utrzymanie katastru
wodnego,

Liczba osób objętych ochroną
przeciwpowodziową

os.

Rzeczowe zaangażowanie prac nad
opracowaniem warunków korzystania z wód
regionów wodnych

%

przedsięwzięcia związane z ochroną Liczba dodatkowych osób korzystających z
wód,
ulepszonego oczyszczania ścieków

RLM

Liczba mieszkańców podłączonych do nowo
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

RLM

Ilość suchej masy osadów poddanej
przetworzeniu

Mg/rok

Liczba instalacji o podwyższonym stopniu
redukcji ładunku ścieków

szt.

Priorytet II
przedsięwzięcia związane z gospodarką Ograniczenie masy składowanych odpadów
odpadami,
komunalnych

Mg/rok

Masa odpadów niebezpiecznych poddanych
odzyskowi lub prawidłowemu unieszkodliwieniu

Mg/rok

Masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych

Mg/rok
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odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Stopień redukcji odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska w stosunku do odpadów
wytworzonych w 1995 r. (w odniesieniu do
poszczególnych instalacji)

%

Poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia wybranych frakcji odpadów
(papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło) (%
wagowo)

%

Poziom recyklingu, przygotowania do
%
ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych
i rozbiórkowych (% wagowo)

przedsięwzięcia związane z ochroną
powierzchni ziemi

Powierzchnia zrekultywowanych składowisk

ha

Powierzchnia zrekultywowanych obszarów

ha

Priorytet III
przedsięwzięcia związane z ochroną
powietrza,

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, tlenków
siarki, tlenków azotu i pyłów

Mg/rok

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Mg/rok

wspomaganie wykorzystania lokalnych Ilość energii z OZE wiatrowej wprowadzonych do MWh/rok
źródeł energii odnawialnej oraz
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
wprowadzania bardziej przyjaznych dla w wyniku realizacji projektów (MWh/rok)
środowiska nośników energii
Wzrost efektywności energetycznej

%

Udział OZE w energii finalnej

%

Liczba wdrożonych rozwiązań z zakresu OZE i
efektywności energetycznej

szt.

Priorytet IV
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przedsięwzięcia związane z ochroną
przyrody, w tym urządzanie i
utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

Powierzchnia obszarów, na których przywrócono ha
lub zapewniono ochronę właściwego stanu
ekosystemów

przedsięwzięcia związane z ochroną i
przywracaniem chronionych gatunków
roślin lub zwierząt

Liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków
zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji
przedsięwzięć

szt.

Priorytet V
badania i upowszechnianie ich
wyników oraz postęp techniczny w
zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej

Liczba wykonanych ekspertyz i opracowań

szt.

rozwój sieci stacji pomiarowych,
Nowe lub zmodernizowane stanowiska
laboratoriów i ośrodków przetwarzania pomiarowe i inne narzędzia w zakresie
monitoringu
informacji, służących badaniu stanu
środowiska

szt.

wspomaganie realizacji zadań
Nowe lub zmodernizowane stanowiska
państwowego monitoringu środowiska, pomiarowe i inne narzędzia w zakresie
monitoringu
innych systemów kontrolnych i
pomiarowych oraz badań stanu
środowiska, a także systemów
pomiarowych zużycia wody i ciepła

szt.

przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
i likwidowanie ich skutków dla
środowiska

Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i
usuwania skutków zagrożeń

szt.

Liczba narzędzi niezbędnych do analizowania,
prognozowania i skutecznego reagowania na
zagrożenia

szt.

Liczba naprawionych, odtworzonych lub
szt.
modernizowanych obiektów ochrony środowiska
i gospodarki wodnej uszkodzonych w wyniku
wystąpienia zjawisk ekstremalnych
edukację ekologiczną oraz

Liczba osób biorących udział w działaniach

mln osób
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propagowanie działań
proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju

edukacyjnych
Zasięg kampanii (reach) ‐ część grupy docelowej,
która miała przynajmniej jeden kontakt z
przekazem reklamowym

%

Źródło: opracowano na podstawie materiał otrzymanego z Ministerstwa Środowiska
VI. ZAKRES I UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW W SZCZECINIE
1. Potencjał organizacyjny Funduszu w Szczecinie.












Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest samodzielną instytucją
finansową, posiadającą osobowość prawną. Fundusz tworzy podstawowy element
regionalnego systemu finansowania ochrony środowiska i jest integralną częścią krajowego
systemu ochrony środowiska.
Fundusz posiada 20‐letnie doświadczenie w finansowym wspomaganiu przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska, wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa oraz
z polityki regionalnej.
Dotychczas wypracowany system finansowania jest spójny, sprawnie funkcjonujący
i gwarantujący zbilansowanie środków na każdą inwestycję proekologiczną spełniającą
wymagane kryteria.
Fundusz posiada ogromne doświadczenie w finansowaniu podmiotów funkcjonujących
w różnych formach organizacyjno‐prawnych.
Fundusz posiada wysoko kwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie,
również w realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.
Fundusz cechuje wysoka identyfikacja przez regionalne, krajowe i zagraniczne organizacje
działające
na
rzecz
ochrony
środowiska
i
gospodarki
wodnej,
a uwzględniając wzajemne relacje z szerokim gronem beneficjentów, Fundusz posiada bardzo
cenny kapitał.
Ww. cechy dają podstawę do stwierdzenia, że Fundusz posiada potencjał organizacyjny, który
daje instytucjonalną zdolność do finansowania szerokiej i zróżnicowanej palety zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym wdrażania programów
europejskich.

2. Analiza SWOT Funduszu w Szczecinie.
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Mocne strony












Słabe strony

podstawowa i godna zaufania instytucja
 ograniczone możliwości dofinansowywania w
finansowa w województwie w zakresie
oparciu o dotacje,
finansowania ochrony środowiska,
 brak jednolitego systemu mierzenia
posiadająca osobowość prawną,
i prezentowania uzyskiwanych efektów
ekologicznych,
gwarantowane ustawowo przychody,
zgromadzony i wypracowany przez lata
potencjał organizacyjny i kadrowy,
wiarygodność finansowa i stabilność
potencjału finansowego,
wieloletnie doświadczenie we współpracy z
jednostkami samorządu terytorialnego oraz
w finasowaniu podmiotów o różnych
formach organizacyjno‐prawnych.
doświadczenia we współpracy
z Funduszami, współpraca z BOŚ S.A. i innymi
bankami oraz organizacjami finansującymi
ochronę środowiska,
bardzo dobra znajomość uwarunkowań
regionalnych,
elastyczne reagowanie na zmienne potrzeby
beneficjentów.
Szanse









duże zapotrzebowanie na środki finansowe
w obszarze środowiskowym,
konkurencyjność i atrakcyjne formy
finasowania,
konieczność realizacji zobowiązań
akcesyjnych w dziedzinie środowisko,
udział w realizacji programów europejskich,
również w nowej Perspektywie Finansowej
(Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i
Środowisko),
aktywna współpraca z NFOŚiGW oraz
wojewódzkimi funduszami,
udział we wdrażaniu Strategii „Polska
Zachodnia”.

Zagrożenia
 zmniejszenie możliwości zaciągania







zobowiązań przez samorządy z uwagi na ich
zadłużenie,
nadmiernie rozbudowane oczekiwania na
środki dotacyjne zwłaszcza ze strony j.s.t.
spadek wpływów z opłat,
brak możliwości wdrażania programów
unijnych,
kryzys gospodarczy,
spowolnienie rozwoju gospodarczego
województwa zachodniopomorskiego.

Źródło: opracowanie własne
3. Instrumenty finansowe
Realizacja zadań statutowych w latach 2013‐2016, będzie opierała się głównie na podstawowych
instrumentach finansowych regulowanych ustawowo:
Pożyczki – nadal pozostaną
podstawowym narzędziem finansowania przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska. Są instrumentem zwrotnym, co wpływa na dalszy wzrost aktywów
Funduszu i gwarantuje ciągłość finansowania zadań proekologicznych. Planowana jest zmiana Zasad
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dofinasowania w celu uatrakcyjnienia warunków pożyczek dla samorządów, głównie w zakresie
wydłużenia okresu spłaty oraz karencji.
Dotacje ‐ będą przeznaczane na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
monitoringu środowiska, ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków
zagrożeń dla środowiska. W przypadku zadań szczególnie istotnych w regionie przewiduje się
dofinansowanie dotacyjne również w projektach infrastrukturalnych i termomodernizacyjnych.
Dla zwiększenia atrakcyjności oferty Funduszu, głównie dla samorządów, planuje się zastosowanie
Programów z wariantem mieszanym dotacja/pożyczka.
Przekazanie środków jednostkom budżetowym ‐ instrument finansowy skierowany do sektora
publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej, Wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, ZZMiUW, RZGW, Policji.
Umorzenia ‐ zaniechanie poboru części udzielonego dofinansowania (10%‐30%), przy spełnieniu
wszystkich warunków umorzenia. Ponieważ aktualnie umorzenie ma charakter uznaniowy i jest
odczuwalne dla beneficjentów dopiero pod koniec okresu spłaty pożyczki, nie jest wystarczająco
motywujące. Planuje się wprowadzenie umorzenia części pożyczki po uzyskaniu zakładanego efektu
ekologicznego.
Dopłaty do odsetek od kredytów preferencyjnych oraz dopłaty do częściowej spłaty kapitału
kredytów bankowych ‐ zakłada się dalszy wzrost współpracy z bankami w finasowaniu działań
z obszaru ochrony środowiska, ze względu na dobrą dźwignię finansową. W zakresie dopłat do
oprocentowania kredytów planuje się dalszą współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska w ramach
linii. Natomiast w zakresie dopłat do kapitału kredytów bankowych Fundusz od dwóch lat
współpracuje z Bankami Spółdzielczymi w obszarze gospodarki wodno‐ściekowej dofinansowując
przyłącza kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz likwidacje szamb. Zakłada się w
miarę możliwości dotacyjnych uruchomienie nowych Programów z obszaru ochrony atmosfery.
Jednocześnie planuję się dalszą współpracę z bankami w zakresie finasowania dużych zadań
inwestycyjnych.
4. Analiza finansowa działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2009 – 2011
Podstawowe wielkości ekonomiczne (w tys. zł), kształtujące zakres i formy finansowania działalności
Funduszu w omawianym okresie przedstawia poniższe zestawienie:

Lata

Stan funduszy własnych na początek roku

I. WPŁYWY (przychody)

2009

2010

2011

407 951

446 234

470 318

64 728

56 243

66 185
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1. Wpływy statutowe

46 541

40 176

46 393

a) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

32 528

33 314

41 658

b) nadwyżki funduszy gminnych i powiatowych

14 013

6 862

4 736

2. Przychody operacyjne

18 187

16 067

19 792

a) odsetki od pożyczek na finansowanie OŚ

6 070

6 952

7 744

b) odsetki od nadwyżki środków finansowych na rachunkach

7 664

6 458

8 358

c) pozostałe (spłaty spisanych należności, refundacja PT POIŚ)

4 452

2 657

3 690

3. Wpływy ze spłat pożyczek

32 201

31 936

38 382

II. WYDATKI (koszty)

26 444

32 160

38 170

1. Wydatki statutowe

16 286

21 453

24 145

a) dotacje i przekazanie środków dla PJB

11 775

16 815

17 181

364

1 465

3 589

3 909

2 921

3 148

237

252

228

2. Koszty własne działalności organów i biur

8 227

7 812

9 080

3. Koszty finansowe (odpisy na należności) i pozostałe koszty

1 931

2 895

4 945

4. Wydatki na wypłaty pożyczek

97 396

45 781

44 837

III. WYNIK FINANSOWY

38 283

24 083

28 015

446 234

470 318

498 333

293 920

302 968

306 276

b) dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowych
c) umorzenia pożyczek
d) pozostałe (nagrody i inne wypłaty statutowe)

Stan funduszy własnych na koniec roku

IV. Informacja uzupełniająca
a) stan należności z tytułu pożyczek na koniec roku
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b) stan środków pieniężnych

128 102

142 524

175 064

I. Kształtowanie się zmian funduszy własnych WFOŚiGW w Szczecinie
W okresie trzech analizowanych lat fundusze własne WFOŚiGW w Szczecinie wzrosły o ponad 22%,
osiągając na koniec 2011 roku kwotę bliską 0,5 mld zł.
Tak znaczny przyrost stanu funduszy własnych był spowodowany corocznymi odpisami z podziału
zysku za lata poprzednie – należy zauważyć, że osiągane przez WFOŚiGW w Szczecinie dodatnie
wyniki finansowe w omawianym okresie znacznie przekraczały wielkości pierwotnie planowane.
II. Analiza wpływów i przychodów z działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2009 ‐ 2011
Podstawowym źródłem wpływów z działalności Funduszu w omawianym okresie są:
‐ statutowe wpływy z opłat i kar środowiskowych – średniorocznie 35.833 tys. zł,
‐ statutowe wpływy z nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy OŚ – średniorocznie 8.537 tys. zł,
‐ wpływy ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska –
średniorocznie 34.173 tys. zł.
O ile wpływy z opłat i kar środowiskowych oraz ze spłat pożyczek wykazują w omawianym okresie
z reguły tendencję wzrostową (odpowiednio 128% i 119%) z równoczesnym planowanym wzrostem
na rok 2012, to wpływy z nadwyżek funduszy charakteryzują się dużą zmiennością – tendencja
spadkowa w okresie od roku 2009 (100%) do 34% w roku 2011 przy planowanym znacznym wzroście
w roku 2012.
Dodatkowym znacznym źródłem przychodów z działalności Funduszu, pozwalającym ze znaczną
nadwyżką pokryć koszty działalności jego organów i biur, są przychody z tytułu odsetek od
udzielanych pożyczek – średniorocznie 6.922 tys. zł ze stałą tendencją wzrostową oraz odsetki od
lokat bankowych – średniorocznie 7.493 tys. zł, w wysokości uzależnionej od aktualnie dostępnej
nadwyżki wolnych środków.
Pozostałe przychody operacyjne – średniorocznie 3.600 tys. zł są uzależnione głównie od bieżących
możliwości odzyskania uprzednio zaktualizowanych należności spornych oraz wielkości
zrefundowanych wydatków na PT POIŚ.
Strukturę wpływów w latach 2009 – 2011 przedstawiono na wykresie nr 1.
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Wykres nr 1: Struktura wpływów w latach 2009 ‐ 2011

Źródło: opracowanie własne na postawie prowadzonej sprawozdawczości.
III. Analiza wydatków i kosztów działalności Funduszu w latach 2009 – 2011
Podstawową formą finansowania przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska
naturalnego w WFOŚiGW w Szczecinie są:
‐ dofinansowanie zwrotne w postaci pożyczek – średniorocznie 62.671 tys. zł, z niewielką tendencją
spadkową spowodowaną głównie aktualnymi możliwościami zadłużania się przez JST,
‐ dofinansowanie bezzwrotne, głównie w postaci dotacji bezpośrednich oraz przekazania środków
dla PJB ‐ średniorocznie 15.257 tys. zł; zauważyć należy, że przekazanie środków dla PJB od roku
2011 stanowi ponad 30% dofinansowania dotacyjnego.
Bardzo dużego znaczenia wśród form dofinansowania bezzwrotnego nabrały dopłaty do kredytów
udzielanych przez banki – zarówno do odsetek od tychże kredytów jak i do spłaty kapitału –
średniorocznie 1.806 tys. zł, przy wzroście 2011/2009 o blisko 10 razy i dalszej planowanej na rok
2012 tendencji wzrostowej.
Umorzenia udzielonych pożyczek – średniorocznie 3.326 tys. zł oraz pozostałe wypłaty statutowe –
średniorocznie 239 tys. zł utrzymują się na nie zmienionym poziomie wykazując tym samym
tendencję malejącego udziału w wydatkach bezzwrotnych ogółem.
Koszty własne działalności organów i biur Funduszu – średniorocznie 8.373 tys. zł oraz pozostałe
koszty finansowe i operacyjne – średniorocznie 3.257 tys. zł wykazują niewielką tendencję
wzrostową.
Strukturę wydatków w latach 2009 – 2011 przedstawiono na wykresie nr 2.
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Wykres nr 2: Struktura wydatków w latach 2009 – 2011

Źródło: opracowanie własne na postawie prowadzonej sprawozdawczości.
5. Polityka informacyjna – promocyjna Funduszu w Szczecinie
WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2009‐2011 prowadził na szeroką skalę działania mające na celu
dotarcie z informacją na temat możliwości finasowania zadań z obszaru ochrony środowiska do
potencjalnych beneficjentów. Podstawową formą działań informacyjno‐promocyjnych były warsztaty
i konferencje szkoleniowe.
Tradycyjną już formą działań informacyjno – promocyjnych stały się dwudniowe konferencje
szkoleniowe, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, głównie przedstawicieli jst oraz instytucji
współpracujących z Funduszem w Szczecinie i Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.
Duża frekwencja oraz zainteresowanie merytoryczne uczestników, przekładały się bezpośrednio na
wzrost aktywności w realizacji projektów środowiskowych w regionie. W konferencjach uczestniczyli
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w roli prelegentów. W omawianym okresie odbyły się cztery konferencje i
dotyczyły głównie: możliwości finansowania inwestycji proekologicznych w regionie, również w
oparciu o środki zewnętrzne w tym zagraniczne, zaangażowanie środków unijnych i wdrażanie POIiŚ,
oraz gospodarka odpadami i gospodarka wodno‐ściekowa.
Co roku prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów POIiŚ, ale również dla tych którzy
korzystają z finasowania ze środków statutowych Funduszu. Zarówno organizowane przez Fundusz,
jak również przez gminy, starostwa, Marszałka oraz instytucje zaangażowane w działania
środowiskowe w regionie.
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Fundusz w Szczecinie w ramach polityki informacyjno–promocyjnej organizuje konferencje prasowe,
których efektem zazwyczaj jest zbiór publikacji telewizyjnych, radiowych i gazetowych.
WFOŚiGW w Szczecinie prowadził na szeroka skalę politykę informacyjną przy współpracy z
regionalnymi mediami. Publikacje prezentowano w dziennikach Głos Szczeciński i Głos Koszaliński,
Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński oraz miesięcznikach „Obserwator Morski” i „Świat Biznesu”. Od
lat współfinansuje audycje radiowe w Radiu Szczecin i Radiu Koszalin o tematyce przyrodniczej,
edukacyjnej, również związanej z realizacją inwestycji infrastrukturalnych z obszaru ochrony
środowiska w regionie, możliwości finasowania i problemach środowiskowych.
Od 2008 roku Fundusz w Szczecinie wydaje Biuletyn „Naturalnie”, w którym zamieszcza informacje
na temat możliwości finansowania, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
legislacyjnych a także przedstawia projekty realizowane w regionie, i nie tylko w ramach tzw.
„dobrych praktyk”.
W roku 2012 został zmodernizowana strona internetowa Funduszu w celu lepszego, bardziej
czytelnego dostępu do informacji dla potencjalnie zainteresowanych.
Zarząd Funduszu w Szczecinie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zamierza kontynuować
cykliczne spotkania z potencjalnymi beneficjentami, głównie z przedstawicielami samorządów,
zarówno w formie konferencji szkoleniowych, jak również spotkań organizowanych przez samorządy
lokalne, instytucje publiczne, przedsiębiorców, organizacje społeczne i gospodarcze. Jednocześnie
zakłada się kontynuację wydawnictwa „Naturalnie”, kwartalnika WFOŚiGW o charakterze
informacyjnym, skierowanego do podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska,
redagowanego przez pracowników Funduszu. A także bliską współprace z mediami.
VII.

PROGNOZY FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH 2013‐2016

1. Prognoza wpływów i przychodów Funduszu w latach 2013 – 2016.
Na podstawie analizy realizacji Strategii na lata 2009‐2012 oraz diagnozy warunków zewnętrznych, a
także w oparciu o dokumenty sprawozdawcze WFOŚiGW w Szczecinie dokonano prognozy wpływów
i przychodów Funduszu w latach 2013‐2016.
Tabela nr 4
Planowane przychody i wpływy w latach 2013 – 2016 w tys. zł
L.P

Rodzaj wpływu/przychodu

2013

2014

2015

2016

RAZEM

1

Wpływy (przychody)

61 000

60 900

60 500

59 200

241 600

a

Wpływy statutowe (opłaty
środowiskowe i kary, nadwyżki)

43 000

42 000

41 500

40 000

166 500

b

Przychody operacyjne (odsetki
od pożyczek, odsetki od lokat o

18 000

18 900

19 000

19 200

75 100

36

pozostałe)
2

Wpływy ze spłat pożyczek
OGÓŁEM

36 000

37 500

38 400

38 500

150 400

97 000

98 400

98 900

97 700

392 000

Źródło: opracowanie własne
Zasadniczym elementem wpływów i przychodów Funduszu w dalszym ciągu pozostaną wpływy z
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz spłaty rat pożyczek. Na podstawie analizy
trendów z lat poprzednich, w sposób ostrożny ustalono poziom wpływów statutowych, mając na
uwadze zmiany w regionie, spowodowane dużym zainteresowaniem korzystających ze środowiska i
dokonujących opłat, realizacją inwestycji mających na celu ograniczenie szkodliwości prowadzonej
działalności. Jest to spowodowane wzrostem świadomości oraz możliwością uzyskania
dofinansowania na działania służące ograniczeniu uciążliwości dla środowiska. Zakłada się również
niewielki wzrost wpływów z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego, ale nieadekwatny do
planowanego wzrostu udzielania dofinasowania zwrotnego w programowanym okresie.
Spowodowane to jest planowanym wydłużeniem terminu spłat pożyczek oraz dodatkowo
ewentualnie wydłużeniem karencji w spłacie kapitału. Zmiana Zasad dofinansowania WFOŚiGW w
Szczecinie w tym kierunku, planowana już w roku 2013, ma na celu uatrakcyjnienie oferty
pożyczkowej i dostosowanie jej do potrzeb potencjalnych beneficjentów pomocy. Głównie jednostek
samorządu terytorialnego, ale również podmiotów realizujących inwestycje długim okresie zwrotu
nakładów istotne z punktu widzenia interesów regionu.
Ogólnie planuje się przychody w latach 2013‐2016 na poziomie 392 mln zł. w ramach działalności
statutowej Funduszu, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 166,5 mln
zł.
2. Planowane kierunki wydatkowania środków Funduszu w latach 2013 – 2016
Uwzględniając potrzeby województwa zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania inwestycji
związanych z ochroną środowiska naturalnego prognozuje się możliwość wsparcia finansowego
bezpośrednio ze środków Funduszu w latach 2013 – 2016 w łącznej kwocie 536,8 mln zł. Planowane
wydatki będą przedstawiały się następująco:
Tabela nr 5
Planowane wydatki Funduszu w latach 2013 – 2016 w tys. zł
L.P.

Kierunki wydatkowania środków

2013

2014

2015

2016

1

Wypłaty pożyczek

95 000

3

Wypłaty dotacji, przekazanie
środków dla PJB, nagrody i inne

19 500

RAZEM

97 000

107 000

105 500

404 500

21 000

23 000

20 000

83 500

37

4

Dopłaty do kredytów

6 000

6 500

7 000

7 000

26 500

5

Umorzenia

6 300

6 200

5 000

4 800

22 300

126 800

130 700

142 000

137 300

536 800

OGÓŁEM
Źródło: opracowanie własne

W omawianym okresie planuje się kontynuację prowadzonej polityki w zakresie wydatkowania
środków na działania proekologiczne w regionie. Pomimo ograniczonych możliwości zaciągania
zobowiązań zwrotnych przez podstawowego beneficjenta Funduszu, jednostki samorządu
terytorialnego, planuje się zwiększenie zaangażowania w kierunku pożyczek. Głównym beneficjentem
pomocy pożyczkowej będą podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony atmosfery. Zakłada się
w większym niż dotychczas zakresie, skierowanie oferty pożyczkowej do przedsiębiorców, głównie
spółek celowych realizujących inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Zakłada się
również wzrost zainteresowania pożyczkami w zakresie inwestycji mających na celu zwiększenie
efektywności energetycznej, zarówno elektrycznej jak i cieplnej. W oparciu o dotychczasowe
doświadczenia planuje się wzrost aktywności beneficjentów realizujących zadania z zakresu szeroko
rozumianej termomodernizacji.
W zakresie pomocy bezzwrotnej zakłada się niewielki wzrost wydatków, ze względu na przyjętą
racjonalną politykę gospodarowania środkami publicznymi, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu aktywów Funduszu. Środki zwrotne wracają do systemu i po raz kolejny mogą być
wydatkowane na działania służące środowisku. W prognozowanym okresie zakłada się wydatkowanie
środków w ramach dotacji na poziomie 83,5 mln zł. Głównie na zadania realizowane przez
Państwowe Jednostki Budżetowe oraz podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
Zakłada się dalsze dofinansowywanie monitoringu środowiska, ochrony przyrody, działań
przeciwpowodziowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń.
W planowaniu strategicznym założono również niewielki wzrost zaangażowania środków Funduszu
skierowanych głównie do osób fizycznych, w ramach umów z bankami na dopłaty do oprocentowania
oraz dopłaty do kapitału.
Również w niewielkim zakresie planuje się fluktuacje wydatków na umorzenia w poszczególnych
latach prognozy. Wiąże się to z planowaną zmianą, polegającą na uatrakcyjnieniu pomocy zwrotnej,
poprzez możliwość uzyskania umorzenia po osiągnięciu efektu ekologicznego. Głównie w latach 2013
i 2014 planuje się wzrost wydatków z tego tytułu.
3. Planowane finansowanie działań według przyjętych priorytetów.
W odniesieniu do wypracowanych priorytetów oraz możliwości finansowania w poszczególnych
latach objętych prognozą wskazanych w Tabeli nr 6, założono zaangażowanie finansowe Funduszu w
poszczególnych obszarach priorytetowych i przedstawiono w Tabeli poniżej.
Tabela nr 6
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Planowane finansowanie działań według przyjętych priorytetów w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)
L.P
.

Przyjęte priorytety

2013

2014

2015

1

Ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami
wodnymi

28 200

17 900

12 700

9 200

68 000

2

Racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi

19 000

26 200

28 500

31 300

105 000

3

Ochrona atmosfery

64 400

71 900

85 200

80 300

301 800

4

Ochrona różnorodności
biologicznej i funkcji ekosystemów

2 000

2 500

2 500

3 000

10 000

5

Inne działania ochrony środowiska

13 200

12 200

13 100

13 500

52 000

126 800

130 700

142 000

137 300

536 800

OGÓŁEM

2016

RAZEM

Źródło: opracowanie własne
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami planuje się wydatkowanie łącznej kwoty z ramach pomocy
zwrotnej i bezzwrotnej w latach 2013‐2016 na poziomie 536,8 mln zł. W odniesieniu do przyjętych
obszarów priorytetowych pomoc prognozowana w ujęciu wartościowym, kształtuje się adekwatnie
do potrzeb regionalnych oraz przewidywanej aktywności potencjalnych beneficjentów. W okresie
objętym poprzednią strategią dominującym obszarem realizacji inwestycji była gospodarka wodno‐
ściekowa oraz ochrona atmosfery. Najczęściej środki Funduszu stanowiły wkład własny do projektów
współfinansowanych z POIiŚ, RPO, PROW oraz GIS.
W latach 2013‐2016 zakłada się zmniejszenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją
zadań w ramach priorytetu 1 „ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi” co
związane jest z zakończeniem naborów w ramach programów unijnych bieżącej perspektywy.
Zakłada się prowadzenie inwestycji w tym obszarze, ale w znacząco mniejszym zakresie niż
dotychczas. Wiąże się to również z ograniczonymi możliwościami, samorządów i spółek
komunalnych, do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Poza tym w ostatnich latach bardzo
dużo inwestycji w województwie zachodniopomorskim zrealizowano, co spowodowało, że nasz
region jest w czołówce w zakresie dostępności do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
W znacznym zakresie, w stosunku do lat ubiegłych, zakłada się wzrost wartości dofinansowywanych
zadań w ramach Priorytetu 2 „racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.
W województwie zachodniopomorskim zdiagnozowano szereg niedostosowań w tym obszarze,
również w aspekcie nowelizacji ustawy odpadowej oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012‐2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata
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2018‐2023”. Zakłada się kontynuację dofinasowania bezzwrotnego na usuwanie i utylizację azbestu
oraz rekultywację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami w Planie
zakłada się powstanie nowych inwestycji w obszarze odpadów komunalnych w regionie. Środki
Funduszu stanowią naturalne źródło ich dofinasowania. Łącznie planuje się wydatkowanie środków w
różnych formach na poziomie 105 mln zł.
W programowanym okresie wartościowo najwięcej środków planuje się na realizację zadań w
obszarze Priorytetu 3 „ochrona atmosfery”, łącznie na kwotę 301,8 mln zł. Szacunki oparto o bieżącą
analizę zapotrzebowania w regionie oraz ocenę uwarunkowań w okresie objętym Strategią.
Aktywność beneficjentów, również potencjalnych, związana jest z planowanymi zmianami
legislacyjnymi w pakiecie ustaw energetycznych oraz Polityką Energetyczną Państwa. W obszarze
tym zakłada się kontynuację zadań związanych z szeroko rozumianą termomodernizacją,
ograniczeniem zużycia oraz zwiększeniem efektywności energetycznej i wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Zakłada się również uruchomienie na szeroką skalę Programu
wdrażanego wspólnie z Narodowym Funduszem, mającego na celu ograniczenie niskiej emisji w
regionach objętych „Programami Ochrony Powietrza”. Jednocześnie działania te związane są z
realizacją zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych oraz Pakietu Klimatycznego. Wspieranie w
formie dofinasowania zadań w obszarze „ochrona atmosfery” jest spójne
ze Strategią
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.
Prognozowanie wydatków w ramach priorytetu 4 „ochrona różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów” oraz priorytetu 5 „inne działania ochrony środowiska” oparto na trendach lat
poprzednich. Analizę oparto o dotychczasową współpracę oraz potrzeby beneficjentów w tym
zakresie, jak również uwarunkowania regionalne. W ramach priorytetu 4 planuje się łącznie wydać w
latach 2013‐2016 kwotę na poziomie 10 mln zł. Natomiast w ramach priorytetu 5 kwotę 52 mln zł. W
ramach tych środków będą wspierane zadania z zakresu monitoringu środowiska, edukacji
ekologicznej oraz nadzwyczajnych zagrożeń. Nadal planuje się wspieranie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego w finasowaniu dokumentów planistycznych o charakterze regionalnym oraz
wspomaganie systemu kontroli opłat ustawowych za korzystanie ze środowiska.
VIII.
WSPÓŁPRACA Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ORAZ INNYMI WOJEWÓDZKIMI FUNDUSZAMI.
System finasowania zadań z zakresu ochrony środowiska stanowią wojewódzkie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowa współpraca pomiędzy tymi
instytucjami przyniosła wiele korzyści dla beneficjentów realizujących zadania w tym obszarze.
Wymian doświadczeń, ale również wspólne Programy wskazały na konieczność wzmocnienia
współpracy Funduszu w Szczecinie z Narodowym Funduszem oraz innymi wojewódzkimi funduszami.
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zarówno prawna , jak i techniczna w obszarze ochrony
środowiska powoduje konieczność dopasowania sytemu dofinasowania do nowych wyzwań.
Wypracowana wspólnie w ramach grupy roboczej „Wspólna strategia działania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z
perspektywą do 2020 roku” jasno precyzuje wyzwania przed jakimi stanie w najbliższym czasie
system Funduszy oraz obszary współpracy. W przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu dokument wskazuje następujące priorytety współpracy: 1. ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi, 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
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powierzchni ziemi, 3. Ochrona atmosfery, 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów. Zostały w nich sformułowane obszary wspólnej interwencji. W budowie systemu
finansowania ochrony środowiska pomocne będą Perspektywy strategiczne, pogrupowane w
blokach: 1. Finanse, 2. Beneficjenci, 3. Procesy wewnętrzne, 4. Innowacje, wyzwania, rozwój.

Perspektywy i działania w strukturze celów Wspólnej Strategii NFOŚiGW i WFOŚiGW

Źródło: Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z perspektywą do 2020 roku.
Perspektywa 1. Finanse:
Działanie 1A. Elastyczne dostosowanie form i zasad dofinansowania oraz zakresu i kierunków
wsparcia Funduszy do potrzeb odbiorców dofinansowania, uwarunkowań zewnętrznych oraz do
własnych możliwości finansowych.
Narzędzia finansowe Funduszy w jasny sposób definiuje ustawa POŚ i na tyle pozwala im się
poruszać. Fundusze w swojej działalności kierują się zasadą racjonalnego gospodarowania środkami
statutowymi, mając na uwadze potrzeby środowiskowe w swoich regionach. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na bieżąco analizuje regionalne dokumenty
strategiczne, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska i dostosowuje do nich zasady i kierunki
finansowania przedsięwzięć. Wprowadzając nowe instrumenty finansowe elastycznie odpowiada na
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zapotrzebowanie beneficjentów, jak i na nowe wyzwania ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. Specyfika projektów, głównie inwestycyjnych, nakłada konieczność tworzenia
indywidualnych montaży finansowych w celu uatrakcyjnienia dofinansowania głównie inwestycji
komunalnych. Zasadne jest wzmocnienie współpracy z Narodowym i innymi wojewódzkimi
Funduszami w kierunku tworzenia wspólnych Programów opartych o atrakcyjne montaże finansowe.
Działanie 1B. Wzajemne uzgadnianie i korelowanie obszarów i kierunków dofinansowania
przedsięwzięć pomiędzy Funduszami.
Dotychczasowa współpraca funduszy wojewódzkich z Narodowym Funduszem w zakresie wspólnego
finansowania przedsięwzięć nie jest wystarczająca. Ale mając pozytywne doświadczenia z azbestem,
należy ją kontynuować zgodnie z Zasadą Koncentracji. Sprawdzony przez lata system rozliczenia
kosztów w znacznym stopniu ogranicza możliwość podwójnego finansowania tych samych zadań,
jednocześnie sprzyjając współfinansowaniu z różnych źródeł.
Perspektywa 2. Beneficjenci:
Działanie 2A. Udoskonalenie relacji z beneficjentami poprzez konsultacje proponowanych rozwiązań,
szkolenia i badanie satysfakcji.
Specyfika potrzeb na poziomie regionów oraz realizacja celów wyznaczonych przez regionalne
dokumenty programowe wymaga ze strony wojewódzkich funduszy dużej elastyczności, również w
zakresie tworzenia zasad i kryteriów wyboru dofinansowywanych projektów. Fundusz w Szczecinie
konsultuje bezpośrednio z potencjalnymi beneficjentami ich zamierzenia w zakresie realizacji zadań
dofinansowanych zarówno ze środków statutowych, jaki i POIiŚ, dla których jest Instytucją
Wdrażającą. Głównie na etapie tworzenia Planu Finansowego oraz Listy Przedsięwzięć
Priorytetowych.
Wojewódzki Fundusz w Szczecinie współpracując z beneficjentami z regionu na bieżąco monitoruje
ich potrzeby w zakresie tworzenia atrakcyjnych form dofinansowania. Fundusz w Szczecinie co roku
organizuje dwudniową konferencję szkoleniową dla potencjalnych zainteresowanych
dofinansowaniem w ramach statutowych środków własnych, środków krajowych w tym również
Narodowego Funduszu oraz środków zagranicznych, w tym unijnych dystrybuowanych na poziomie
krajowym i regionalnym. Poza tym przeprowadza w zależności od potrzeb warsztaty szkoleniowe dla
beneficjentów, aktualizuje własną stronę internetową. Jednocześnie za pomocą bazy adresowej
przesyła potencjalnym beneficjentom informacje o możliwych źródłach finansowania zadań z obszaru
ochrony środowiska. Wydaje również kwartalnik, biuletyn „Naturalnie”, w którym zamieszcza
informacje na temat możliwości finansowania, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
oraz legislacyjnych oraz przedstawia projekty realizowane w regionie, i nie tylko, w ramach tzw.
„dobrych praktyk”. Współpracuje również w zakresie polityki informacyjno‐promocyjnej z
Marszałkiem, powiatami i gminami w regionie. Zakłada się w latach objętych Strategią dalsze
działania w tym zakresie oraz wzmocnienie współpracy z Narodowym i wojewódzkimi Funduszami.
Perspektywa 3. Procesy wewnętrzne:
Działanie 3A. Wspólne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników.
Bardzo zasadne jest realizowanie celów związanych z poprawą procesów wewnętrznych sytemu
funduszy. W tym głownie w zakresie wspólnych szkoleń dla pracowników w aspekcie nowej
perspektywy finansowej, ale również w zakresie zmian wynikających z konieczności realizacji celów
środowiskowych. Dynamiczna sytuacja w sektorze środowiskowym powoduje koniczność szybkiej
reakcji Systemu Finasowania zadań proekologicznych. Stad też, zasadne jest wypracowanie
wspólnych działań dostosowawczych, określonych standardów oraz szkoleń pracowników Funduszy.
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Działanie 3B. Wspólna działalność informacyjna i promocyjna systemu Funduszy.
Drugi z celów szczegółowych tego priorytetu dotyczy wspólnej działalności informacyjnej
i promocyjnej. Również w tym obszarze należy uaktywnić współpracę Funduszy. Tym bardziej, że
takie próby były podejmowane i nie zawsze kończyły się oczekiwanym skutkiem. Fundusz w
Szczecinie współpracuje w tym zakresie z wojewódzkimi i Narodowym Funduszem zapraszając ich
przedstawicieli, w roli prelegentów, na Konferencje dla beneficjentów oraz jako autorów publikacji w
„Naturalnie”. Natomiast jest to współpraca niewystarczająca, chociaż kilka projektów
współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu w regionie realizowano.
Działanie 3C. Budowa i rozwój cyfrowej platformy współpracy i wymiany informacji.
Zasadne jest stworzenie wspólnej bazy w zakresie wiedzy o charakterze uniwersalnym, jak również
uruchomienie stałej współpracy poprzez platformę cyfrową. Przy czym jasno należy sprecyzować
zasady oraz sposób realizacji tego celu, opis wskazany w dokumencie jest niewystarczający.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie uczestniczył
w przygotowaniu cyfrowej platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy Funduszami.
Perspektywa 4. Innowacje, wyzwania, rozwój:
Działanie 4A. Adaptacja systemu Funduszy do wdrażania nowych polityk i instrumentów finansowych
UE oraz udział systemu w tym wdrażaniu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniąc rolę Instytucji
Wdrażającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w obszarze Priorytetu 1. gospodarki
wodno‐ściekowej oraz Priorytetu 2. gospodarki odpadami, zdobył doświadczenie we wdrażaniu
instrumentów unijnych w ochronie środowiska. W związku z tym Fundusz będzie dążył do przyjęcia
roli instytucji zaangażowanej we wdrażanie programu operacyjnego z priorytetami środowiskowymi
na lata 2014‐2020 o zakresie krajowym (następca POIŚ) oraz regionalnym, jak i ponadregionalnym
(możliwy program operacyjny Polska Zachodnia).
Działanie 4B. Reorientacja systemu Funduszy w kierunku aktywnego kreowania rozwiązań
odpowiadających na zidentyfikowane szanse i zagrożenia.
Zasadne jest stworzenie dla celów statystycznych i informacyjnych ujednoliconego systemu ewidencji
efektów ekologicznych, jak i diagnozy potrzeb środowiskowych. Należy jednak pamiętać, iż fundusze
nie są podmiotami realizującymi zadnia, tylko instytucjami finansującymi i zakres realizacji potrzeb
środowiskowych zależy od aktywności potencjalnych beneficjentów pomocy. Przy czym Fundusz w
Szczecinie na bieżąco analizuje zmieniające się uwarunkowania w regionie i dostosowuje się do zmian
zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych obszarach wsparcia.
Działanie 4C. Wspólne działania Funduszy zmierzające do wdrażania wysokiej jakości zadań z zakresu
edukacji ekologicznej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest zainteresowany
współpracą z narodowym Funduszem i wojewódzkimi funduszami w zakresie wypracowania
wspólnych standardów oraz działań w obszarze edukacji ekologicznej, mając na uwadze
skuteczniejsze kształtowanie świadomości społecznej w tym zakresie.
IX.AKTUALIZACJA I OCENA FUNKCJONOWANIA STRATEGII.
Niniejsza strategia uchwalana jest w specyficznym momencie, co narzuca też sposób zaplanowania
jej aktualizacji. Pierwszy rok obowiązywania strategii (rok 2013) jest zarazem ostatnim rokiem
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kończącego się okresu programowania UE: 2007‐2013. Zasady dotyczące nowego okresu
programowania, które będą obowiązywały począwszy od roku 2014, nie są szczegółowo znane w
chwili tworzenia niniejszej Strategii . Ponadto doświadczenie z poprzedniego okresu programowania
pokazuje, że uregulowania krajowe na nowy okres programowania mogą nie być gotowe z
początkiem 2014 roku i należy brać pod uwagę, że będą formułowane stopniowo w ciągu całego
2014 roku. Wynika stąd konieczność zaplanowania aktualizacji Strategii w połowie jej obowiązywania
(na koniec 2014 r.). Istotne jest również zagwarantowanie roli Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie
jako Instytucji Wdrążającej dla projektów w ramach wybranych osi priorytetowych POIiŚ. W wyniku
tej aktualizacji możliwe więc będzie uwzględnienie zmian wynikających z programów operacyjnych
dla nowej perspektywy finansowej UE, aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa oraz
wypracowanych sposobów jednolitego mierzenia głównych efektów ekologicznych z działalności
Funduszy. Dodatkowo należy uwzględnić sytuacje kiedy otoczenie wymaga od nas przejścia od
statecznego podejścia do planowania strategicznego do aktywnego działania. W wybranych
uzasadnionych sytuacjach potrzeby środowiskowe są w miarę możliwości ekonomicznych i
organizacyjnych zaspokajane. W sytuacji pojawienia się nowych możliwości fundusz poprzez
aktualizację strategii działania je wykorzystuje.12

12

Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na lata 2013‐2016 z perspektywą do 2020 roku
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Załącznik nr 1 : Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie
zachodniopomorskim (stan na 10.09.2012r.)
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
Inspektorat w Szczecinie
70‐502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
tel. 914859500, 501 fax 914859509
Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii
Dane adresowe Zakładów o Dużym Ryzyku (ZDR)
Województwo Zachodniopomorskie

Liczba zakładów: 11

1 GASPOL SA ‐ Rozlewnia Gazu LPG w Barlinku
74‐320 BARLINEK, Okrętowa 1, miejscowość BARLINEK, gmina Barlinek, powiat myśliborski
2 Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
72‐010 POLICE, Kuźnicka 1, miejscowość POLICE, gmina Police, powiat policki
3 Terminal Paliw w Świnoujściu BP94 PKN ORLEN SA
72‐602 ŚWINOUJŚCIE, Bunkrowa 5, miejscowość ŚWINOUJŚCIE, gmina M. Świnoujście, powiat m.
Świnoujście
4 Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z o. o. ‐ Baza Paliw Nr 7 w Trzebieży
72‐020 TRZEBIEŻ, , miejscowość TRZEBIEŻ, gmina Police, powiat policki
5 BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie ‐ Terminal Przeładunkowy w Świnoujściu
"Baltchem" S.A.
72‐610 ŚWINOUJŚCIE, Karsiborska 35, miejscowość ŚWINOUJŚCIE, gmina M. Świnoujście, powiat
m. Świnoujście
6 BALTCHEM S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie ‐ Terminal Przeładunkowy w Szczecinie
70‐605 SZCZECIN, Księdza Kujota 9, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
7 PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze ‐ Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DĘBNO
74‐400 Dębno, , miejscowość Barnówko, gmina Dębno, powiat myśliborski
8 KRONO‐CHEM Spółka z o. o. Terminal przeładunkowo‐ składowy metanolu w Szczecinie
71‐833 SZCZECIN, Nad Odrą 10, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
9 Orlen Gaz Sp. z o. o. ‐ Morski Terminal Przeładunkowo‐Składowy LPG w Porcie Szczecin
70‐660 Szczecin, Gdańska 34, miejscowość Szczecin, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
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10 Kronospan Chemical Szczecinek Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku
78‐400 Szczecinek, Waryńskiego 1, miejscowość Szczecinek, gmina Szczecinek, powiat
szczecinecki
11 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.‐ Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
Karlino ‐ Podziemny Magazyn Gazu DASZEWO
78‐230 Krzywopłoty, , miejscowość Krzywopłoty, gmina Karlino, powiat białogardzki
Dane adresowe Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR)
Województwo

Zachodniopomorskie

Liczba zakładów: 8

1 Terminal Paliw w Szczecinie BP91 PKN Orlen SA
70‐664 SZCZECIN, Górnośląska 12/13, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m.
Szczecin
2 J&S ENERGY SA w Warszawie ‐ Pomorskie Biuro Handlowe w Stobnie
72‐002 DOŁUJE, Stobno 100, miejscowość Stobno, gmina Kołbaskowo, powiat policki
3 MESSER POLSKA Spółka z o.o. Oddział w Policach
72‐010 POLICE, Jasienicka 7, miejscowość POLICE, gmina Police, powiat policki
4 INTERGas Spółka z o. o.
70‐850 SZCZECIN, Tczewska 32, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
5 ISOMAT Polska Sp. z o. o.
73‐140 Ińsko, Sienkiewicza 22a, miejscowość Ińsko, gmina Ińsko, powiat stargardzki
6 KRNiGZ Zielin, PGNiG Oddział w Zielonej Górze
74‐505 Mieszkowice, miejscowość Troszyn, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński
7 TES GROUP SA Zakład Produkcji Resorów
73‐112 Stara Dabrowa, Łęczyna 1a, miejscowość Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa, powiat
stargardzki
8 Flaga Gaz Polska Spółka z o.o. ‐ Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Koszalinie
75‐213 Koszalin, Lniana 18, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
Dane adresowe Zakładów Pozostałych
Województwo Zachodniopomorskie

Liczba zakładów: 43

1 FOSFAN S.A.
71‐820 SZCZECIN, Nad Odrą 44/65, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
2 Grupa ANIMEX SA Oddział w Szczecinie
70‐900 SZCZECIN, Pomorska 115, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
3 Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A.
71‐700 SZCZECIN, Ludowa 13, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
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4 EURO ‐ Terminal Spółka z o. o. w Świnoujściu
72‐602 ŚWINOUJŚCIE, Sołtana 1, miejscowość ŚWINOUJŚCIE, gmina M. Świnoujście, powiat m.
Świnoujście
5 CHŁODNIA SZCZECIŃSKA Spółka z o.o.
70‐603 SZCZECIN, Bytomska 7, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
6 DROBIMEX SA
70‐846 SZCZECIN, Kniewska 6/10, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
7 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Spółka z o. o.‐ Zakład Produkcji Wody "MIEDWIE"
74‐106 Stare Czarnowo, , miejscowość Nieznań, gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński
8 Carlsberg Polska SA Oddział Browar w Szczecinie
70‐028 SZCZECIN, Chmielewskiego 16, miejscowość Szczecin, gmina M. Szczecin, powiat m.
Szczecin
9 PERN‐Odcinek Zachodni‐liniowa stacja zasuw dalekosiężnego rurociągu ropy naftowej
74‐124 BIELINEK, Leśna 32, miejscowość BIELINEK, gmina Cedynia, powiat gryfiński
10 PKN Orlen SA MAGAZYN PALIW w Stargardzie Szczecińskim
73‐110 STARGARD SZCZECIŃSKI, Łukasiewicza 3, miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI, gmina
Stargard Szczeciński, powiat stargardzki
11 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie ‐ Zakład Produkcji Wody 'POMORZANY;
70‐010 SZCZECIN, Szczawiowa 15, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
12 TELE‐FONIKA KABLE SA ‐ ZAKŁAD w SZCZECINIE
70‐895 SZCZECIN, Kablowa 1, miejscowość Szczecin, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
13 NAFTPOL Spółka z o.o.
72‐010 PRZĘSOCIN, Młyńska 1, miejscowość PRZĘSOCIN, gmina Police, powiat policki
14 Carlsberg Polska SA ‐ BROWAR CHOCIWEL
73‐120 CHOCIWEL, Dworcowa 15, miejscowość CHOCIWEL, gmina Chociwel, powiat stargardzki
15 NYNAS Spółka z o.o. Baza przeładunkowa asfaltów i olejów transformatorowych
70‐664 SZCZECIN, Górnośląska 17/18, miejscowość SZCZECIN, gmina M. Szczecin, powiat m.
Szczecin
16 PERN‐ Rurociąg na terenie województwa zachodniopomorskiego
Rurociąg naftowy, , miejscowość Rurociąg naftowy, gmina Mieszkowice, powiat gryfiński
17 Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu
72‐602 Świnoujście, Ludzi morza 16, miejscowość Świnoujście, gmina M. Świnoujście, powiat m.
Świnoujście
18 PKN Orlen SA‐Baza magazynowa Nr 97
73‐200 Choszczno, Szosa Drawieńska 1, miejscowość Choszczno, gmina Choszczno, powiat
choszczeński
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19 Stacja paliw płynnych i gazu ‐ TESCO Polska Spółka z o. o.
70‐006 Szczecin, Milczańska 31F, miejscowość Szczecin, gmina M. Szczecin, powiat m. Szczecin
20 BP Stacja paliw płynnych i gazu Jackiewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
72‐001 Kołbaskowo, dz. Nr 198/12, 18, 19, miejscowość Barnisałw, gmina Kołbaskowo, powiat
policki
21 Petrolot Spółka z o. o. filia Port Lotniczy Szczecin‐ Goleniów
72‐100 Goleniów, Potr Lotniczy Szczecin ‐ Goleniów, miejscowość Glewice, gmina Goleniów,
powiat goleniowski
22 Stacja paliw płynnych i gazu LOTOS Paliwa Spółka z o. o.
70‐760 Szczecin, Batalionów Chłopskich 22‐23, miejscowość Szczecin, gmina M. Szczecin, powiat
m. Szczecin
23 Centrum Produkcyjno‐Magazynowe w Łozienicy
72‐100 Goleniów, Prosta, miejscowość Łozienica, gmina Goleniów, powiat goleniowski
24 BRIDGESTONE Stargard Spółka z o. o. Fabryka opon samochodowych
73‐110 Stargard Szczeciński, Most Kamienny 7, miejscowość Stargard Szczeciński, gmina Stargard
Szczeciński, powiat stargardzki
25 Stacja paliw BP na terenie MOP kat. III Wysoka Wschód, BP Europa Spółka Europejska Oddział
w Polsce
Stare Brynki, , miejscowość Stare Brynki, gmina Gryfino, powiat gryfiński
26 Stacja paliw BP na terenie MOP kat. III Sitno‐Zachód
Sitno, miejscowość Sitno, gmina Myślibórz, powiat myśliborski
27 Stacja paliw LOTOS na terenie MOP II Sitno
74‐300 Sitno, miejscowość Sitno, gmina Myślibórz, powiat myśliborski
28 KRONOSPAN SZCZECINEK Spółka z o.o.
78‐400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 1, miejscowość Szczecinek, gmina Szczecinek, powiat
szczeciniecki
29 FIRMA HANDLOWA EXPORT‐IMPORT w Dobrzyniu n/w‐CHŁODNIA w Koszalinie
75‐124 Koszalin, Mieszka I 31, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
30 Browar w Koszalinie‐ ROYAL UNIBREW POLSKA Spółka z o.o.
75‐202 Koszalin, Spółdzielcza 8, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
31 ESPERSEN POLSKA Spółka z o.o. W Koszalinie
75‐124 Koszalin, ul. Mieszka I 29, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
32 "Pomerania Frucht" Spółka z o.o.‐CHŁODNIA w Dziwogórze
78‐320 Dziwogóra, , miejscowość Dziwogóra, gmina Połczyn‐Zdrój, powiat świdwiński
33 POLFRYS Spółka z o.o. w Niemierzynie
78‐300 Niemierzyno, , miejscowość Niemierzyno, gmina Świdwin, powiat świdwiński
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34 LAMINOPOL Spółka z o.o. w Słupsku ‐ Hurtownia nr 1 w Postominie
76‐113 Postomino, 2b, miejscowość Postomino, gmina Postomino, powiat sławieński
35 FIRMA"Ki"‐TERMINAL PALIWOWY.HURTOWNIA PALIW przy ul. Szczecińskiej 2a w Koszalinie
75‐525 Koszalin, Piłsudskiego 56, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
36 Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo‐Usługowe PETROL‐HAWEN w Pile‐Hurtownia Paliw w
Wałczu
78‐600 Wałcz, Bydgoska 82, miejscowość Wałcz, gmina Wałcz, powiat wałecki
37 ORLEN PetroCentrum Spółka z o.o. w Płocku‐ Biuro Terenowe Morena w Sławnie
76‐100 Sławno, ul. Dworcowa 9, miejscowość Sławno, gmina Sławno, powiat sławieński
38 Ośrodek grupowy ropy naftowej i gazu ziemnego Ciechnowo‐Sławoborze‐Oddział w Zielonej
Górze PGN i G S.A.
78‐314 Ciechnowo, miejscowość Ciechnowo, gmina Sławoborze, powiat świdwiński
39 "SUPERFISH" S.A. w Kukinii
78‐111 Kukinia, miejscowość Kukinia, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski
40 OKTAN ENERGY and V/L SERVICE Spółka z o.o. w Szczecinie ‐Oddział w Kołobrzegu
78‐100 Kołobrzeg, Stoczniowa 1, miejscowość Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski
41 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
75‐736 Koszalin, Gnieźnieńska 6, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
42 Troton Spółka z o.o. w Ząbrowie
78‐120 Gościno, 14A, miejscowość Ząbrowo, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski
43 ROYAL GREENLAND SEAFOOD Spółka z o.o. w Koszalinie
75‐209 Koszalin, BoWiD 15, miejscowość Koszalin, gmina M. Koszalin, powiat m. Koszalin
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Załącznik nr 2 : Obszary chronione NATURA 2000
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Załącznik nr 3 : Obszary chronione NATURA 2000
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