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I.

WSTĘP

Realizując postanowienia zawarte w art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, a także
opierając się na „Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020", przy uwzględnieniu uwarunkowań
regionalnych, opracowano dokument pod nazwą „Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2017-2020”.
Strategia 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.
Misja Funduszu brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Za szczególnie istotne zadanie w omawianym okresie uznać należy dążenie do pełnego wykorzystania
dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W tym
zakresie WFOŚiGW w Szczecinie (zwany dalej Funduszem) realizować będzie działania wynikające
z powierzenia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współpracy z NFOŚiGW w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Istotnym elementem działania Funduszu będzie realizacja Ogólnopolskiego systemu wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE, który realizowany jest przez NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II.

ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE NA LATA
2017-2020

Poszczególne rozwiązania strategii Funduszu sformułowano w oparciu o:
 wyznaczoną misję Funduszu i główne strategiczne cele jego działania,
 obowiązujący stan prawny, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z uwzględnieniem
wewnętrznych regulacji Wojewódzkiego Funduszu,
 obowiązki Funduszu wobec postanowień ekologicznych programów krajowych, regionalnych,
a także związanych z akcesją do Unii Europejskiej,
 założenia „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 - 2020", które zakładają znaczny udział
funduszy ekologicznych w finansowaniu nakładów na realizację polityki ekologicznej państwa
przez NFOŚiGW i WFOŚiGW.

III.

CELE STRATEGICZNE

Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne,
skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz
zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii
Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
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Strategia wskazuje najistotniejsze z punku widzenia Funduszu cele merytorycznej działalności
(dziedzinowe cele środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe) oraz obszary niezbędnej
współpracy (priorytety współpracy) w latach 2017-2020, spójne z zapisami Wspólnej Strategii
działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na lata 2017-2020.
Dziedzinowe cele środowiskowe to:
 Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna,
 Ochrona powietrza,
 Ochrona wód,
 Gospodarka o obiegu zamkniętym w tym gospodarka odpadami,
 Różnorodność biologiczna,
Celami horyzontalnymi Funduszy realizowanymi w każdym z priorytetów Wspólnej Strategii będą:
 poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych,
w szczególności wynikających z prawa Unii Europejskiej,
 pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi
przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
 wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy
efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii,
gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym ocen cyklu życia – ang. LCA), niskoemisyjności
gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie warunków do powstania zielonych miejsc pracy,
rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce
zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska,
 edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowanie postaw ekologicznych,
 poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej - działania promocyjno-informacyjne,
rozwój cyfrowej obsługi beneficjentów, upraszczanie i uelastycznianie procedur, szkolenia dla
pracowników,
 zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych.
Do realizacji celów środowiskowych, zacieśnienia i ukierunkowania współpracy ustanowione zostały
następujące priorytety współpracy:
 Priorytety w zakresie finansowania: koncentracja działań na tworzeniu warunków
do wsparcia wdrażania i wykorzystania dostępnych dla Polski środków UE, zwiększenie
wykorzystywania dostępnych środków Funduszy i efektywności ich wykorzystywania.
 Priorytety w zakresie komunikacji i obsługi beneficjentów obejmujące doskonalenie
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz usprawnianie obsługi beneficjentów.
 Priorytety w zakresie rozwoju systemu Funduszy obejmujące zmiany związane
z wdrażaniem polityk i instrumentów finansowych UE oraz wzmacnianie potencjału Funduszy
w zakresie programowania, monitoringu, ewaluacji i prognozowania.

IV.

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA I SYTUACJI GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1. Charakterystyka woj. zachodniopomorskiego1
Województwo zachodniopomorskie jest położone w północno-zachodniej części Polski,
na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Powierzchnia województwa wynosi 22 902
1
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km2 (5 co do wielkości w Polsce) co 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 (35,5%)
i jedno z najwyższych nasycenie wodami powierzchniowymi (5,2 %). Według danych z 31 grudnia
2015 roku lasy obejmowały powierzchnię 813,8 tys. ha województwa, w tym 8,9 tys. ha znajdowało
się w obrębie parków narodowych. Województwo cechuje ogromne bogactwo i różnorodność
przyrodnicza. 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. Na terenie województwa znajdują się 116 rezerwaty przyrody o różnej typologii, dominują
torfowiskowe i leśne (buczyna pomorska). W województwie zachodniopomorskim utworzono 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 Natura 2000 stanowi ok 38%
powierzchni regionu.
Największy zbiornik wodny regionu to Zalew Szczeciński, ponadto liczne jeziora tworzą pojezierza:
Drawskie, Wałeckie, Ińskie, Myśliborskie 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 będących ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną.
Klimat charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością, w wyniku ścierania się wpływów
morskich z lądowych. 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. Nad morzem dominuje klimat umiarkowany
ciepły morski, a w głębi lądu umiarkowany ciepły przejściowy.

2. Sytuacja społeczno-gospodarcza2
Obszar województwa podzielony jest administracyjnie na 18 powiatów ziemskich i 3 miasta na
prawach powiatów (Koszalin, Szczecin, Świnoujście), a zarazem na 11 gmin miejskich, 54 miejskowiejskich i 49 wiejskich. Prawa miejskie posiadają 65 miejscowości.
Na koniec 2015 roku liczba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wyniosła 1 710 482,
średnia gęstość zaludnienia województwa to 75 osoby/km2. Tereny miejskie zamieszkiwało 1 172 757
osób, a mieszkańcy wsi to 537 725 osób. Mężczyźni stanowią ok. 48,7% ogółu ludności województwa,
natomiast kobiety ok. 51,3%.
Analiza procesów demograficznych wskazuje w najbliższych latach spadek liczby ludności w wyniku
ujemnego salda migracji spowodowanego brakiem możliwości zaspokojenia popytu na pracę
2
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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.3
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie w 2015 roku kształtowała się na poziomie 13,3 %
i w porównaniu z rokiem poprzednim była nieznacznie niższa. Na koniec 2014 r. było w regionie
219 406 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, z czego ok. 97 % to sektor prywatny.
Największymi zakładami przemysłowymi zlokalizowanymi na terenie województwa są: Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Polskie
LNG S.A. Terminal Regazyfikacyjny Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu, Elektrownia Dolna
Odra oraz Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. i Kronospan Polska Sp. z o.o..

3. Diagnoza stanu środowiska w województwie zachodniopomorskim 4
Powietrze
Jak wykazały wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, w 2015 r., przekroczenie
obowiązujących standardów jakości powietrza odnotowano w dwóch z trzech stref województwa
zachodniopomorskiego. Aglomeracja szczecińska ze względu na przekroczenie dopuszczalnego
stężenia benzo(a)pirenu, oraz strefa zachodniopomorska – z uwagi na przekroczenie standardu
określonego dla pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, w rocznej ocenie jakości powietrza za
2015 r. otrzymały klasę C. Dla obu powyższych stref bowiązują programy ochrony powietrza, przyjęte
uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 października 2013 r.
W roku 2015 liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu
PM10, została przekroczona jedynie na jednym stanowisku pomiarowym – w gminie Myśliborz.
Przekroczenie poziomu docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu odnotowano na
każdym ze stanowisk pomiarowych w Szczecinie, w Widuchowej, Myśliborzu w Szczecinku. Główną
przyczyną przekroczeń poziomów normatywnych w powietrzu jest spalanie niskiej jakości paliw
(w tym również odpadów) w paleniskach kotłów domowych.
Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2015 r. na całym obszarze województwa, dla ozonu
przekroczony został poziom celu długoterminowego, określony ze względu na ochronę zdrowia (klasa
D2). Fakt ten został uwzględniony w projekcie „Programu ochrony środowiska województwa
zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024”, poprzez wskazanie działań
zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń będących prekursorami ozonu – tlenków azotu,
węglowodorów i lotnych związków organicznych.

Rzeki
Ocena potencjału ekologicznego badanych JCWP, przeprowadzona na podstawie elementów
biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych wykazała, że na obszarze województwa
zachodniopomorskiego przeważają rzeki, których potencjał ekologiczny nie spełnia kryteriów stanu
co najmniej dobrego. O ocenie decydowały głównie wyniki klasyfikacji elementów biologicznych,
głównie makrobezkręgowce bentosowe – indeks MMI (w 40 JCWP), ichtiofauna (W 34 JCWP) oraz
makrofity (w 16 JCWP). Na podstawie wyników badań z lat 2011-2014, stan chemiczny 23 JCWP
oceniono jako zły. O ocenie decydowały głównie dwa związki z grupy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren.
3
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Jeziora
Klasyfikacja ekologiczna badanych jezior wykazała: brak jezior w I klasie, II klasa - pięć jezior, III klasa
– trzy jeziora, IV klasa – dwa jeziora, V klasa - dwa jeziora. Badania wykonane dla 12 jezior w 2014 r.
wykazały, iż pod względem chemicznym badane jeziora charakteryzują się dobrym stanem. Badania
obejmowały poziom stężeń 43 substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(środowiskowe normy jakości ustanowione dyrektywą 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady). Badania te prowadzono z częstotliwością 12 razy w roku co wskazuje na wysoką
wiarygodność wykonanych ocen.
Wody jeziora Miedwie są badane corocznie pod kątem przydatność do spożycia przez ludzi. Ocenę
wód przeprowadzono na podstawie wartości granicznych określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska. W 2014 r. stwierdzono przekroczenie wartości granicznej dla wskaźnika ChZT-Cr, który
jest jednym ze wskaźników obciążenia wód związkami organicznymi. Stacja uzdatniania wody na
ujęciu ma możliwości uzdatnienia wody w tym zakresie do stanu dopuszczalnego w wodzie pitnej.
Pozostałe badane wskaźniki zanieczyszczeń spełniały wymogi określone w rozporządzeniu.

Wody przejściowe i przybrzeżne
Zgodnie z oceną ekologiczną za rok 2014, stan/potencjał ekologiczny czterech JCWP - Zalew
Szczeciński, Zalew Kamieński, Ujście Świny i Dziwna-Świna uznano za słaby, a potencjał ekologiczny
trzech pozostałych: Ujście Dziwny, Sarbinowo-Dziwna i Jarosławiec-Sarbinowo zakwalifikowano jako
zły. O ocenie stanu/potencjału ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych zdecydowały słabe
lub złe oceny elementów biologicznych i złe oceny elementów fizykochemicznych. O ocenie
elementów biologicznych badanych wód - poniżej stanu/potencjału dobrego (umiarkowany, słaby lub
zły), zadecydowały przede wszystkim wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych oraz
chlorofilu „a”. Badania wykonane w 2014 roku w zakresie elementów fizykochemicznych wykazały, że
wszystkie części wód przejściowych i przybrzeżnych województwa zachodniopomorskiego
sklasyfikowano poniżej stanu/potencjału dobrego, o czym zadecydowały przekroczenia wartości
średnich rocznych stężeń dla eteru pentabromodifenylowego (PBDE), oktylofenolu i kationu
tributylocyny. Dla większości ocenianych wskaźników stanu chemicznego nie stwierdzono
przekroczeń środowiskowych norm jakości dla średnich rocznych stężeń i stężeń maksymalnych.

Wody podziemne
Nie odnotowano występowania wód bardzo dobrej jakości (I klasy). Wody niezadowalającej jakości
(IV klasy) stwierdzono w trzech punktach pomiarowych: w jednym punkcie ujmującym wody
o zwierciadle swobodnym w Świnoujściu i w dwóch punktach ujmujących wody o zwierciadle
napiętym w miejscowościach: Stepnica i Świnoujście. Wody złej jakości (V klasy) odnotowano
w czterech punktach pomiarowych. W trzech punktach o słabym stanie chemicznym wód
podziemnych (IV lub V klasie) zadecydowały następujące wskaźniki uznane za toksyczne: fluorki
i azotyny w Świnoujściu oraz azotany w Koszewku. W czterech pozostałych punktach o słabym stanie
chemicznym (IV lub V klasie) zadecydowały następujące wskaźniki uznane za nietoksyczne:
przewodność, ogólny węgiel organiczny, jon amonowy, chlorki, magnez, potas, sód, wapń, siarczany
i żelazo. Duży wpływ na kształtowanie się jakości wód podziemnych, podobnie jak w latach
poprzednich, miały związki żelaza i manganu pochodzenia geogenicznego. W 2014 roku
przekroczenie dopuszczalnych zawartości żelaza stwierdzono w 22 (na 24) punktach (co stanowi aż
92% punktów), a przekroczenie wartości progowych dla manganu odnotowano w 23 punktach (około
96% punktów). Podobnie jak w latach poprzednich w obszarze zagrożonej JCWPd nr 1 w wodach
poziomu czwartorzędowego w rejonie Świnoujścia, stwierdzono występowanie wysokich stężeń
chlorków i sodu wskazujących na zasolenie wód podziemnych. W 2014 roku stężenia chlorków
(w V klasie) przekraczające wartości progowe dla wód do celów pitnych (250 mg Cl/l) odnotowano
w Świnoujściu. Zawartość metali ciężkich w wodach podziemnych badanych w 2014 roku była niska,
charakterystyczna dla wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego). Zawartość pestycydów oraz
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WWA również była niska i kształtowała się poniżej granicy oznaczalności. Zawartość azotanów
w większości punktów pomiarowych tj. w 21 (na 24) była niska i odpowiadała I klasie (wody bardzo
dobrej jakości). Występowanie wyższych stężeń azotanów odnotowano, podobnie jak w latach
poprzednich, w wodach podziemnych w obszarze OSN w zlewni rzeki Płoni (znajdującym się
w granicach JCWPd nr 25).
Badania jakości wód podziemnych na obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenia
pochodzenia rolniczego w zlewni rzeki Płonia (OSN nr 18) wykonywane są corocznie przez WIOŚ
w Szczecinie od 2004 r. W 2014 r. badania wykonane zostały w siedmiu punktach pomiarowych.
W wyniku badań stwierdzono, że zawartość azotanów w wodach podziemnych w obszarze OSN
Płonia w większości punktów pomiarowych była niska. Podwyższone zawartości azotanów
odnotowano w 1 punkcie w miejscowości Żabów. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód azotanami
również stwierdzono w 1 punkcie w miejscowości Bielice, natomiast zanieczyszczenie wód azotanami
odnotowano w miejscowości Koszewko. W porównaniu do początku okresu obserwacji wyraźne
zmiany zawartości azotanów w wodach podziemnych w 2014 roku odnotowano w sześciu punktach
pomiarowych. Silny wzrost stężeń azotanów zaobserwowano w trzech punktach w miejscowościach:
Żabów, Bielice i Nowy Przylep. Z kolei silny spadek stwierdzono w dwóch punktach
w miejscowościach: Koszewko i Będgoszcz. W miejscowości Reńsko, gdzie corocznie notowane były
bardzo wysokie wahania stężeń azotanów, zawartość azotanów w 2014 roku w porównaniu do
wyników badań z 2013 roku uległa obniżeniu.

Odpady
Od 1 lipca 2013 r. w gminach funkcjonuje system gospodarowania odpadami komunalnymi, którego
główną zmianą było przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Gmina pobiera od właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą
hierarchią postępowania z odpadami.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się w ramach regionów gospodarki odpadami
komunalnymi, które wyznaczane są w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. W województwie
zachodniopomorskim obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarki odpadami jest
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023. Zgodnie z WPGO 2012 oraz z uchwałą z wykonania tego planu
Województwo Zachodniopomorskie zostało podzielone na 4 regiony gospodarki odpadami:
szczeciński, CZG R-XXI, koszaliński oraz szczecinecki.

Hałas
Wyniki WIOŚ wskazują na przekroczenia standardów akustycznych mieszczących się w granicy 0,0110 dB. Przekroczenia wystąpiły na trzech z sześciu punktów pomiarowych: w miejscowościach:
Barlinek i Kalisz Pomorski i obejmowały swym zasięgiem pierwszą linię zabudowy.
Wg danych GIOŚ, na przestrzeni lat 2012-2014 w województwie zachodniopomorskim skontrolowano
ogółem 121 zakładów przemysłowych, w 49 z nich odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych. W roku 2014 w województwie zachodniopomorskim wykonano pomiary hałasu przy
26 obiektach przemysłowych, w 77 wyznaczonych punktach pomiarowych. Przekroczenia
odnotowano w 6 zakładach z czego 66,7% stanowiły zakłady z przekroczeniami w porze nocnej.
Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego (instalacyjnego) są: instalacje wentylacyjne,
klimatyzatory, agregaty, maszyny stolarskie, maszyny do obróbki metalu, specjalistyczne linie
technologiczne, transport wewnątrzzakładowy, prace rozładunkowe oraz turbiny wiatrowe.
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Promieniowanie elekromagnetyczne
W 2014 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, w żadnym z punktów pomiarowych
objętych badaniami poziomu PEM nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, która
w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m. Średnia arytmetyczna
wszystkich wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wynosiła 0,54 V/m, co stanowi 8% wartości
dopuszczalnej.

Nadzwyczajne zagrożenia ze strony przemysłu
Na terenie województwa zachodniopomorskiego ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest
z rozwojem przemysłu oraz sieci komunikacyjnej. Transport drogowy i kolejowy materiałów
niebezpiecznych w większości związany jest z istniejącymi i funkcjonującymi na terenie województwa
zakładami przemysłowymi (ZDR i ZZR). Zakłady ZDR i ZZR skupione są w większości w powiatach
zachodnich (przygranicznych). Największe zagrożenie obejmuje powiaty: grodzki w Świnoujściu
i Szczecinie, myśliborski i policki. Poza ww. zakładami ZDR i ZZR na terenie województwa
zachodniopomorskiego zlokalizowane są 52 zakłady przemysłowe (bazy paliw, chłodnie składowe,
itp.), magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne, które mogą stworzyć zagrożenie poza
swoim terenem. Zagrożenie w zakresie wystąpienia poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach
poważnej awarii stwarza również działalność przemysłowa na terenie przygranicznym Niemiec.
Dodatkowo lokalizacja na terenie województwa portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu, Policach,
Kołobrzegu, Stepnicy powoduje, że statki z paliwami, LPG, amoniakiem i materiałami
niebezpiecznymi torem wodnym poprzez Zalew Szczeciński i j. Dąbie (Świnoujście-Zalew SzczecińskiSzczecin) wpływają w głąb lądu. W przypadku materiałów niebezpiecznych stwarza to specyficzny
stan zagrożenia.

4. Analiza SWOT stanu środowiska województwa zachodniopomorskiego
Analizę SWOT wykonaną dla poszczególnych komponentów środowiska przedstawiono poniżej.
Tabela 1. Analiza SWOT – obszar interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)

 dobrze rozwinięty monitoring jakości powietrza;
 sukcesywny spadek emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych;
 35,1% udziału energii odnawialnej w produkcji energii
elektrycznej ogółem.

 systemy ogrzewania indywidualnego oparte na spalaniu
paliw stałych w kotłach o niskiej efektywności;
 brak odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej
dla rozwoju OZE;
 wzrastająca rola źródeł energii charakteryzujących się
sezonowością dostaw;
 duża energochłonność w istniejących budynkach
mieszkalnych oraz publicznych;
 brak zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w ośrodkach miejskich.

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

 możliwość pozyskania środków w ramach RPO WZP 20142020 na cele związane z gospodarką niskoemisyjną i OZE;
 realizacja założeń POP dla stref województwa
zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej,
miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej;
 wsparcie i promocja energetyki rozproszonej, szczególnie
opartej na kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej
wykorzystującej lokalne, odnawialne źródła energii;
 wsparcie rozwoju przyjaznej dla środowiska infrastruktury
transportowej.

 brak uregulowań prawnych w kwestii jakości paliw oraz
standardów produkowanych kotłów (zdefiniowanych na
obszarze całego kraju);
 zaostrzenie wymagań dot. lokalizacji turbin wiatrowych
(zmniejszenie dostępnej powierzchni na instalacje);
 zmieniający się klimat oddziałujący na infrastrukturę
elektroenergetyczną;
 rosnąca emisja zanieczyszczeń z portów morskich
i statków.
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Tabela 2. Analiza SWOT – obszar interwencji gospodarowanie wodami

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)


 zadowalająca jakość wód podziemnych;
 występowania wód termalnych i leczniczych;




wpływ działalności antropogenicznej na jakość wód
powierzchniowych;
niedostateczna liczba zbiorników małej retencji;
zły stan jakości wód przejściowych i przybrzeżnych;

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

 dalsza realizacja programu małej retencji na terenie
województwa;
 realizacja planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
wód portowych;
 opracowanie i realizacja planów przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych;
 opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast
powyżej 100 tys. mieszkańców (Szczecin, Koszalin);
 wprowadzenie zakazu zrzutu ścieków do Morza
Bałtyckiego ze statków pasażerskich (częściowo od 2019 i
całkowicie od 2021 r.)

 występujący deficyt wodny skutkujący coraz częstszym
występowaniem suszy;
 zmiany klimatyczne sprzyjające występowaniu powodzi
(w tym sztormowych);
 zły stan techniczny budowli i urządzeń
przeciwpowodziowych;
 występowanie deszczy nawalnych powodujących
wezbrania typu Flash Flood;

Tabela 3. Analiza SWOT – obszar interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)
 niezgodne z prawem gospodarowanie odpadami („dzikie
wysypiska”, spalanie odpadów w gospodarstwach
domowych),
 niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 brak wystarczającej liczby stacjonarnych PSZOK-ów do
obsługi wszystkich gmin,
 brak kompleksowych rozwiązań zapewniających
zagospodarowanie odpadów wydzielonych w RIPOK-ach,
 nieosiąganie przez wszystkie gminy wymaganych
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali;
tworzyw sztucznych i szkła.

 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych,
 wzrost udziału odpadów selektywnie zebranych
w ogólnym strumieniu odpadów,
 stopniowe zamykanie składowisk niespełniających
wymagań (monitoring składowisk),
 sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 wdrożenie wykorzystania odpadów do zaopatrzenia
w ciepło systemów grzewczych (strategia
niskoemisyjna).

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

 uchwalenie i realizacja „Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027”,
 możliwość pozyskania środków w ramach RPO WM 20142020,
 wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie
metod zagospodarowania odpadów w oparciu o najlepsze
dostępne techniki (BAT),
 zwiększenie kontroli prawidłowego przestrzegania
przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów.

 „dzikie wysypiska”,
 spalanie odpadów w gospodarstwach domowych,
 rozdrobniony system gospodarowania odpadami
(mnogość odbiorców odpadów komunalnych),
 nie w pełni wykorzystane środki finansowe na potrzeby
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
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Tabela 4. Analiza SWOT – obszar interwencji zagrożenia hałasem

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)





brak odpowiedniej ilości obwodnic miast regionu,
niewystarczająca przepustowość dróg wojewódzkich;
deficyt w sieci komunikacyjnej na osi wschód-zachód;
brak dobrego skomunikowania SOM z KKBOF oraz
pozostałymi terenami województwa;
 zły stan techniczny infrastruktury kolejowej, w tym
dworców i stacji kolejowych.

 znacząca rola transportu kolejowego w obsłudze ruchu
turystycznego województwa;
 dobrze rozwinięta sieć kolejowa w obszarze aglomeracji
szczecińskiej;
 dostęp do portów morskich będących elementem
multimodalnych sieci transportowych i szlaku Odry.

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)
 nadmierny przyrost liczby pojazdów;
 pomijanie potrzeb społeczności lokalnych przy
projektowaniu połączeń regionalnych;
 brak inwestycji w infrastrukturę kolejową;
 nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych
oddziałujących na sektor transportu.

 wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych
w miastach;
 realizacja celu tematycznego 7 RPO WZP 2014-2020.

Tabela 5. Analiza SWOT – obszar interwencji pola elektromagnetyczne

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)

 brak przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu PEM;
 stopniowo wzrastająca świadomość ekologiczna
mieszkańców.

 wzrost poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku w wyniku rozwoju źródeł pól
elektromagnetycznych (radiokomunikacyjnych).

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

 rozwój państwowego monitoringu środowiska
(zwiększenie liczby punktów pomiarowych na terenie
województwa zachodniopomorskiego).

 lokalizowanie obiektów radiokomunikacyjnych
i radiolokacyjnych w pobliżu obszarów zabudowanych.

Tabela 6. Analiza SWOT – obszar interwencji zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne)

 wzrastająca świadomość mieszkańców z zakresu
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii;
 prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii
oraz zakładów mogących powodować poważną awarię;
 prowadzenie działalności inspekcyjnej podmiotów
gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii.

 zwiększenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii w wyniku
rozwoju transportu drogowego, kolejowego i morskiego
materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska
oraz przemysłu;
 brak parkingów dla pojazdów transportujących substancje
niebezpieczne z zapleczem oraz odpowiednimi
zabezpieczeniami środowiska przed zanieczyszczeniem
substancjami niebezpiecznymi;
 zły stan nawierzchni dróg na trasach transportowych
oraz zabudowy hydrotechnicznej drogi wodnej na odcinku
Szczecin-Kostrzyn nad Odrą;

SZANSE (czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

 kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji
wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu
wystąpienia awarii przemysłowych;
 prowadzenie logistyki transportowej w przewozie
towarów niebezpiecznych;
 wzmocnienie współpracy jednostek odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

 lokalizacja województwa przy granicy polsko – niemieckiej
powoduje, że zagrożenia związane z działalnością
przemysłową na terenie przygranicznym Niemiec muszą
być uwzględnione w analizie zagrożeń województwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20162020 z perspektywą do 2024”
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5. Krajowe i wojewódzkie dokumenty o charakterze strategicznym oraz
programowym
DOKUMENTY KRAJOWE
W przypadku dokumentów krajowych wskazano dokumenty, których przynajmniej jeden cel główny
odnosi się bezpośrednio do środowiska naturalnego.

















strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r. (beiś),
strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030,
strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „dynamiczna polska 2020”,
strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020,
polityka energetyczna polski do 2030 roku,
koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (kpzk 2030),
krajowy plan gospodarki odpadami 2014,
program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 (poka),
krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030),
narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (nprgn),
projekt polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (pwp 2030),
program wodno-środowiskowy kraju (pwśk),
projekt narodowej strategii gospodarowania wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015),
aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych- akpośk 2010,
program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem
działań na lata 2015-2020,
strategia rozwoju kraju 2020,
strategia działania narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata
2013-2016 z perspektywą do 2020.

DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE
 program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji
szczecińskiej, miasta koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej (pop),
 plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego,
 regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
 strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
 program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego,
 plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2017
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 (aktualizacja),
 strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015
(aktualizacja),
 program budowy przepławek dla ryb na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 aktualizacja wieloletniego programu inwestycyjnego zachodniopomorskiego zarządu
melioracji i urządzeń wodnych 2008-2030 wraz z oceną wykonania za okres 2008-2010,
 program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ),
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR),
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO
WZP),
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW),
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Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014-2020
(PO RYBY),
Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020),
NorweskI, Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG),
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz Szwajcarski),
Fundusz Powierniczy JESSICA,
Program dla Europy Środkowej (PEŚ),
Program PolSEFF2,
Program Operacyjny Pomocy Technicznej.

Środki krajowe
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW),
 Bank Ochrony Środowiska S.A (BOŚ),
 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 Samorządowy Program Pożyczkowy (SPP),
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

V.

KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Realizacja zadań i priorytety wsparcia w latach 2017-2020 w oparciu
o środki statutowe
Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu i zrównoważone gospodarowanie zasobami
wodnymi
Zmiany klimatyczne są wyraźnie widoczne w skali globalnej. Obserwacje i pomiary elementów
klimatu potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury
powietrza przy powierzchni ziemi nasila się. Skutkiem wzrostu średniej globalnej temperatury
powietrza i temperatury oceanu są powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się
globalnego średniego poziomu morza. Wzrost temperatury globalnej sprzyja wzrostowi
intensywności i częstotliwości wielu zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, które nie są obojętne
dla rozwoju gospodarczego i społecznego świata.
Stan oraz dostępność zasobów wód powierzchniowych i podziemnych staje się 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
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.
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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.
Kluczowymi celami oraz planowanymi działaniami służącymi adaptacji do zamian klimatu
i zabezpieczeniu przed powodziami i suszami oraz rozwijaniu sprawnego systemu szybkiego
reagowania na klęski żywiołowe są:
 Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (powódź, susza) oraz
poważnych awarii, ukierunkowane na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochronę
dóbr materialnych, zapobieganie suszy i retencjonowania wody oraz zagospodarowanie wód
opadowych poprzez m.in. budowę, przebudowę i remont obiektów hydrotechnicznych,
obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, naturalnej retencji wód
opadowych i spowolnienia ich spływu;
 Usprawnienie usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym rozpoznawanie zagrożeń,
usuwanie ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego;
 Wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, w tym monitoringu
środowiska, polegające m.in. na rozwoju systemu monitoringu środowiska oraz pomiaru,
oceny i prognozowania stanu środowiska (gromadzenie, przetwarzanie i informowanie
o środowisku).
Kierunki wsparcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu 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,
 wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód
podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę
 inicjowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie poprawa jakości wód
przeznaczonych do spożycia,
 realizacja działań zmierzających do obniżenia zagrożenia powodziowego wynikających
z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym:
o realizacja programu małej retencji województwa zachodniopomorskiego,
o realizacja programu ochrony przeciwpowodziowej w województwie zachodniopomorskim,
o przebudowa, rozbudowa, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych.
 edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony stanu
jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

Priorytet: Ochrona atmosfery
Oprócz działań zabezpieczających przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu, jednym
z najbardziej istotnych celów środowiskowych działalności Funduszu staje się wspieranie wdrażania
polityki energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej oraz stymulowanie poprawy jakości powietrza.
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Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy
oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza
ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie czy ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze
(np. turystyka, rolnictwo).
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 przy wykorzystaniu paliw niskiej jakości, w tym również odpadów. Ograniczenie emisji
substancji szkodliwych do atmosfery może się odbyć poprzez kompleksową likwidację istniejących,
nieefektywnych urządzeń grzewczych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zbiorowe
systemy ciepłownicze.
Kluczowym działaniem będzie realizacja działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej
niskoemisyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów ze szczególnym uwzględnieniem
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ze szczególnym i efektywnym wykorzystaniem
potencjału wynikającego z wdrażania Projektu Doradztwa Energetycznego.
Celem jest osiągnięcie w 2020 r. 3x20r., tj:
 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w stosunku do poziomu emisji
roku bazowego 1990;
 zwiększenia efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 2020;
 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 15%
w stosunku do 1990, w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych;
Wspierane będą zadania związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszeniem
emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji gazowych, m.in. związków azotu i siarki (NOx, SO2),
tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
o szczególnie negatywnym wpływie na zdrowie ludzi i trwałość ekosystemów oraz pyłów.
W ślad za wzrostem produkcji energii elektrycznej i cieplnej musi następować redukcja emisji
przemysłowych i innych zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. W tym celu
niezbędna jest modernizacja sektora energetyczno – ciepłowniczego oraz ograniczenie niskiej emisji
uzyskiwane m.in. dzięki zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych, oferowanych przez
Fundusz dla wszystkich kategorii inwestorów. 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.
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 skoncentrowane na :
 unikaniu, zapobieganiu lub ograniczaniu szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi
i środowisko jako całości, a także utrzymaniu jakości powietrza (również tam, gdzie jest ona
aktualnie dobra,
 wspomaganiu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii,
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wspomaganiu ekologicznych form transportu, w tym pojazdów z napędem elektrycznym
i hybrydowym, stymulowanie nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego (wymiana taboru
w kierunku paliw gazowych i pojazdów elektrycznych oraz program wsparcia budowy
infrastruktury do ładowania).
obniżeniu emisji pyłu i substancji gazowych w zakładach posiadających pozwolenia
zintegrowane,
ograniczeniu – docelowo eliminacji niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach
i terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: m.in. przez wsparcie wymiany pieców
węglowych w budynkach wielo- i jednorodzinnych, sukcesywną budowę sieci gazowej,
zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami niskoemisyjnymi),
energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych oraz promocję budownictwa
energooszczędnego,
edukacji 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.

Planowane działania w tym obszarze przyczyniające się do realizacji celów 3x20 ukierunkowane
będą na:
 Poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, budownictwie, w miastach
i gminach, rozwój efektywnego przesyłu i dystrybucji ciepła oraz chłodu oraz wspierania
wysokosprawnej kogeneracji,
 Rozwoju wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, przyczyniających się do wspierania
rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenia możliwości rozwoju regionalnego oraz
większego bezpieczeństwa dostaw energii, zwłaszcza w skali lokalnej,

Priorytet: Ochrona wód
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). Stan jakości wód i stan zasobów
wodnych przekłada się bezpośrednio na stan środowiska przyrodniczego, zdrowie mieszkańców oraz
koszt dostępu do wody, rozumiany jako koszty jej uzdatniania do wymaganego poziomu czystości.
Mimo wytężonych działań obecny stan środowiska nie może być jednak uznany za zadowalający.
Dotychczasowe wysiłki w tworzeniu komunalnych systemów gospodarki ściekowej są nadal
niewystarczające. Istnieje dalsza potrzeba budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowy
sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych –
odpadu powstającego w trakcie mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.
Kluczowe cele do realizacji w zakresie ochrony wód:
 poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
 efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych,
 redukcja zanieczyszczeń w ściekach,
 wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
 unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych,
 zapewnienie zaopatrzenia w wodę.
Kierunki wsparcia dotyczyć będą dofinansowania następujących działań:
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budowa i modernizacja zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę.
wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym:
o 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,
o 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,
o budowa lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych
aglomeracjami;
 realizacja 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, w tym pilotażowa realizacja
Programu Ochrony Jezior Polski Północnej.

Priorytet: Gospodarka o obiegu zamkniętym, racjonalne gospodarowanie odpadami
i ochrona powierzchni ziemi
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
unieszkodliwianie odpadów.
Gospodarka o obiegu zamkniętym5 jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz
surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów
powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia
produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż
do ich zagospodarowania.
W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były
traktowane jako surowce wtórne. Takie podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym sprzyja
zwiększenie innowacyjności przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności.
Kluczowe cele strategiczne do realizacji w gospodarce o obiegu zamkniętym i racjonalnym
gospodarowaniu odpadami zmierzają do osiągnięcia:
 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, co najmniej
(wagowo):
o do 2025 r. – 60%;
5

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
„Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym”.
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o do 2030 r. – 65%;
ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych do 2030 r. do 10%.

Podstawowym kierunkiem działania Funduszu w zakresie gospodarki odpadami jest wspieranie
działań służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, odzyskiwaniu surowców i ponownemu
wykorzystaniu odpadów, bezpiecznemu dla środowiska ich unieszkodliwianiu.
Kierunki wsparcia w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania odpadami obejmą
następujące zadania:










przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,
działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych oraz
wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów,
objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, tak aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 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.

Planowane działania w tym zakresie obejmują:
 wspieranie minimalizacji składowanych odpadów dotyczyć będzie stopniowego przechodzenia
z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający przetworzenie,
odzysk surowców oraz energetyczne ich wykorzystanie,
 budowę infrastruktury technicznej i logistycznej w zakresie stworzenia możliwości napraw
i wymiany rzeczy używanych oraz wspieranie wdrażania optymalnych systemów selektywnego
zbierania odpadów oraz efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
odpadów,
 modernizację infrastruktury służącej przygotowaniu odpadów komunalnych do recyklingu,
w tym doskonaleniu technologii recyklingu oraz odzysku energii zawartej w odpadach oraz
komunalnych osadach ściekowych w procesach termicznego i biochemicznego przekształcania,
 budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji służących do recyklingu,
 budowę instalacji przekształcania odpadów innych niż komunalne, w tym wytworzonych
z odpadów komunalnych i osadów ściekowych, powiązanych z sieciami elektroenergetycznymi
i ciepłowniczymi służących pozyskiwaniu ciepła;
 rekultywację terenów zdegradowanych,
 promocję rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie i wdrażanie
niskoodpadowych technologii produkcji – powiązanie obszaru ochrony środowiska z energią
i transportem, program rozwoju generacji energii z odpadów,
 wsparcie właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz rozwoju innowacyjnych
technologii do ich przetwarzania.

Priorytet: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
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Bogactwo różnorodności biologicznej w naszym kraju jest wypadkową wielu zmiennych,
wynikających z położenia i ukształtowania geograficznego, warunków glebowych, wpływu klimatu,
poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego, uwarunkowań historycznych.
Lista gatunków zagrożonych w naszym kraju jest obszerna i stale się powiększa. Stan zachowania
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt priorytetowych jest w większości
niezadowalający lub zły. Największe niekorzystne przekształcenia różnorodności biologicznej są
związane z naturalnymi procesami biotycznymi i abiotycznymi wywoływanymi zmianami w sposobie
gospodarowania zasobami. Znaczący negatywny wpływ mają również zmiany klimatyczne
oddziałujące na zasięg występowania gatunków, ich cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze
środowiskiem.
Kluczowe cele do realizacji w zakresie różnorodności biologicznej:
 zachowanie i wzmocnienie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym zrównoważona
wielofunkcyjna gospodarka leśna, rolna i rybacka przyczyniająca się do zapobiegania zmianom
klimatycznym oraz łagodzenia ich skutków,
 poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem
społecznym i gospodarczym kraju.

Kierunki wsparcia w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów będą
następujące:
 wspomaganie zadań związanych 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,
 realizacja przedsięwzięć służących ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, a także
zarządzanie gatunkami konfliktowymi,
 tworzenie ochrony korytarzy ekologicznych w celu zachowanie stanu różnorodności
biologicznej oraz utrzymanie ciągłości procesów przyrodniczych, a przez to stabilizację
ekosystemów,
 ochrona obszarów sieci Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, w tym wpieranie
inwentaryzacji, tworzeniu baz danych, czy wykupu gruntów w miejscach kluczowych dla
zachowania ciągłości korytarzy.
 wspomaganie działań związanych 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,
 podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.
o utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk,
o zwiększenie do stanu właściwego liczebności populacji zwierzyny drobnej,
o poprawa stanu zniszczonych, cennych przyrodniczo ekosystemów, zwłaszcza dolin rzecznych
oraz siedlisk, w tym wodno-błotnych i leśnych,
o sukcesywna rewaloryzacja parków podworskich i miejskich.
Planowane działania:
 doskonalenie systemu ochrony przyrody;
 zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków;
 utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka;
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ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu, antropopresji oraz presji ze strony
gatunków inwazyjnych;
opracowanie audytów krajobrazowych.

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
wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych
programów i planów.

2. Rola Funduszu jako Instytucji Wdrażającej programy UE
W nowym okresie programowania 2014-2020 wojewódzkie fundusze nie zostały uwzględnione
w systemie instytucjonalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niemniej jednak,
WFOŚiGW w Szczecinie jest przygotowany pod względem potencjału kadrowego i merytorycznego
do realizacji zadań wynikających z zawartego z NFOŚiGW w dniu 28 października 2015 r.
„Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi
priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.”.
Wykorzystując doświadczenie związane z wdrażaniem środków unijnych w okresie programowania
2007-2013, Fundusz przyjął rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie zawartego w dniu 6 maja 2015 r.
z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego „Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji
Pośredniczącej zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020”.
Zgodnie z Porozumieniem WFOŚiGW w Szczecinie realizuje dwadzieścia działań środowiskowych
w trzech priorytetach:


II- Gospodarka niskoemisyjna,



III- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,



IV– Naturalne otoczenie człowieka.

Łączna alokacja na realizację tych działań przekracza 195 mln euro.
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Tabela 7. Działania i alokacja przypisana do realizacji WFOŚiGW w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020
Działanie

Nazwa działania

Alokacja
(w euro)

Oś II Gospodarka niskoemisyjna
2.5

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

9 574 416

2.6

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

10 000 000

2.7

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

13 500 000

2.8

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

5 000 000

2.9

Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

4 000 000

2.10

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

62 135 000

2.11

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii
z odnawialnych źródeł energii

1 000 000

2.12

Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

10 000 000

2.13

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu
województwa

2 500 000

Oś III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
3.1

Ochrona zasobów wodnych

6 000 000

3.2

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

15 400 000

3.3

Poprawa stanu środowiska miejskiego

5 200 000

3.4

Adaptacja do zmian klimatu

3 400 000

3.5

Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

4 480 000

3.6

Wsparcie rozwoju systemu oczyszczania ścieków

20 520 000

3.7

Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

15 000 000

3.8

Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

3 000 000

Oś IV Naturalne otoczenie człowieka
4.4

Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

2 885 000

4.5

Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

385 000

4.8

Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

1 842 500
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3. Wskaźniki i efekty ekologiczne
Tabela 8: Wykaz wskaźników i efektów ekologicznych w odniesieniu do priorytetów finansowania w latach
2017-2020.

Działanie w oparciu o ustawę Prawo Ochrony
Środowiska (art. 400a ust. 1)

Proponowany wskaźnik

Jednostka

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

przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

Liczba osób objętych ochroną
przeciwpowodziową

os.

Rzeczowe zaangażowanie prac
nad opracowaniem warunków
korzystania z wód regionów
wodnych

%

Liczba dodatkowych osób
korzystających z 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.

Ograniczenie masy składowanych
odpadów komunalnych

Mg/rok

Masa odpadów niebezpiecznych
poddanych odzyskowi lub
prawidłowemu unieszkodliwieniu

Mg/rok

Masa unieszkodliwionych lub
zabezpieczonych odpadów
niebezpiecznych zawierających
azbest

Mg/rok

Priorytet
przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
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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)

%

przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi

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

%

Powierzchnia zrekultywowanych
składowisk

ha

Powierzchnia zrekultywowanych
obszarów

ha

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

przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

Ograniczenie lub uniknięcie emisji
2
CO
wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej
oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii

Ilość energii z OZE wiatrowej
wprowadzonych do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego
(KSE) w wyniku realizacji
projektów (MWh/rok)

Mg/rok

Mg/rok

MWh/rok

Wzrost efektywności
energetycznej

%

Udział OZE w energii finalnej

%

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

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

ha

przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem
chronionych gatunków roślin lub zwierząt

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

szt.

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, laboratoriów i ośrodków
przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska

Nowe lub zmodernizowane
stanowiska pomiarowe i inne
narzędzia w zakresie monitoringu

szt.

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

szt.

Priorytet

Priorytet
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przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla
środowiska

edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i
zasady zrównoważonego rozwoju

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
modernizowanych obiektów
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej uszkodzonych w wyniku
wystąpienia zjawisk
ekstremalnych

szt.

Liczba osób biorących udział
w działaniach edukacyjnych

mln osób
%

Źródło: opracowano na podstawie materiału otrzymanego z Ministerstwa Środowiska

VI.

ZAKRES I UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI WFOSiGW W SZCZECINIE

1. Potencjał organizacyjny Funduszu w Szczecinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest samodzielną
instytucją finansową – samorządową osobą prawną. Tworzy podstawowy element regionalnego
systemu finansowania ochrony środowiska i jest integralną częścią krajowego systemu ochrony
środowiska. Fundusz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w finansowym wspieraniu
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
Dotychczas wypracowany system finansowania jest spójny, sprawnie funkcjonujący i gwarantujący
zbilansowanie środków na każdą inwestycję proekologiczną spełniającą wymagane kryteria.
W perspektywie finansowej 2014-2020 Fundusz realizować będzie działania wynikające z powierzenia
funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz współpracy z NFOŚiGW we wdrażaniu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Bardzo ważnym dla Funduszu będzie także realizacja ogólnopolskiego
systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
Planowana jest kontynuacja współpracy w zakresie wspólnego finansowania zadań na terenie
województwa zachodniopomorskiego objętych programami NFOŚiGW.
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.
Potencjał organizacyjny Funduszu to przede wszystkim:
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instytucjonalna zdolność do wdrażania programów europejskich, uzyskana w wyniku
doświadczenia z perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013,
instytucjonalna zdolność do finansowania szerokiej i zróżnicowanej palety zadań związanych
z ochroną środowiska,
wysoko kwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze finansowania
projektów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Analiza SWOT Funduszu w Szczecinie
Analizę SWOT przeprowadzono uwzględniając potencjał własny Funduszu w postaci istniejących
struktur organizacyjnych, zaplecza kadrowego i doświadczenia pracowników, a także dotychczas
zrealizowanych działań. Uwzględniono bieżące uwarunkowania społeczne, trendy gospodarcze oraz
otoczenie legislacyjne i bieżącą politykę Państwa w zakresie ochrony przyrody i priorytety
inwestycyjne w tym obszarze.
Tabela 9. Analiza SWOT

Mocne strony









Słabe strony

pozycja stabilnej i rozpoznawalnej w województwie instytucji
finansującej inwestycje z zakresu ochrony środowiska,
zgromadzony i wypracowany przez lata potencjał organizacyjny
i kadrowy,
wiarygodność finansowa i stabilność potencjału finansowego
gwarantowanego ustawowo,
wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz w finasowaniu podmiotów o różnych formach
organizacyjno-prawnych.
doświadczenie we wdrażaniu programów finansowania zadań ze
środków wspólnotowych,
bardzo dobra znajomość uwarunkowań regionalnych; zarówno
w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy stanu
środowiska jak i wciąż występujących potrzeb,
elastyczne reagowanie na zmienne potrzeby beneficjentów.
Zespół doświadczonych, i profesjonalnych specjalistów technicznobranżowych i finansowych.

 ograniczone możliwości dofinansowywania


Szanse







w formie dotacyjnej,
brak jednolitego systemu pomiaru
i prezentacji uzyskiwanych efektów
ekologicznych,

Zagrożenia

konkurencyjność i atrakcyjne formy udzielanego finasowania,
duże potrzeby inwestycyjne związane z implementacją
wspólnotowych aktów prawnych w obszarach środowiskowych,
udział we wdrażaniu RPO 2014-2020,
aktywna współpraca z NFOŚiGW oraz wojewódzkimi funduszami,
opracowanie i wdrażanie programów finansowania inwestycji
proekologicznych kierowanych do osób fizycznych,
realizacja programu doradztwa energetycznego,

 zmniejszenie możliwości zaciągania



zobowiązań przez samorządy z uwagi na ich
zadłużenie,
zamiana dotychczasowej polityki Państwa
w zakresie priorytetów inwestycyjnych
w obszarze ochrony środowiska.
spowolnienie rozwoju gospodarczego
województwa zachodniopomorskiego.

3. Instrumenty finansowe
Realizacja zadań statutowych w latach 2017-2020, będzie opierała się głównie na podstawowych
instrumentach finansowych regulowanych ustawowo:
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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.
Dotacje - będą przeznaczane głównie 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.
Dotacje będą udzielane także na inne priorytety w przypadku braku zewnętrznych instrumentów
wsparcia bezzwrotnego dla beneficjentów z naszego regionu.
Przekazanie środków jednostkom budżetowym - instrument finansowy skierowany do sektora
publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej, Wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, RZGW, Policji.
Umorzenia - zaniechanie poboru części udzielonego dofinansowania (10%-30%), przy spełnieniu
wszystkich warunków umorzenia.

4. Analiza finansowa działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2013-2015
Tabela 10. Zestawienie wpływów i wydatków

Lata

2013

2014

2015

Stan funduszy własnych na początek roku

529 251

537 470

542 012

I. WPŁYWY (przychody)

52 209

48 012

50 030

1. Wpływy statutowe

35 694

30 051

34 010

a) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

19 640

28 159

26 919

b) nadwyżki funduszy gminnych i powiatowych

16 054

1 892

7 091

2. Przychody operacyjne

16 515

17 961

16 020

a) odsetki od pożyczek na finansowanie OŚ

7 602

9 875

11 064

b) odsetki od nadwyżki środków finansowych na rachunkach

7 769

5 807

2 656

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

1 144

2 279

2 300

Wpływy ze spłat pożyczek

55 778

50 859

63 722

II. WYDATKI (koszty)

43 990

43 158

45 287

1. Wydatki statutowe

32 673

32 151

30 910
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a) dotacje i przekazanie środków dla PJB

24 604

24 772

24 662

b) dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowych

4 733

4 426

3 308

c) umorzenia pożyczek

3 101

1 755

2 697

235

1 199

243

11 181

10 501

12 596

136

506

1 781

Wydatki na wypłaty pożyczek

99 565

114 602

75 036

III. WYNIK FINANSOWY

8 219

4 854

4 743

537 470

542 012

546 755

a) stan należności z tytułu pożyczek na koniec roku

354 624

416 613

437 751

b) stan środków pieniężnych

219 394

160 724

d) pozostałe (nagrody i inne wypłaty statutowe)
2. Koszty własne działalności organów i biur
3. Koszty finansowe (odpisy na należności) i pozostałe koszty

Stan funduszy własnych na koniec roku

IV. Informacja uzupełniająca

I.

7

Kształtowanie się zmian funduszy własnych WFOŚiGW w Szczecinie
W okresie trzech analizowanych lat fundusze własne WFOŚiGW w Szczecinie wzrosły o ponad 1,7%,
osiągając na koniec 2015 roku kwotę ponad 0,5 mld zł.
Taki stan 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 nieznacznie przekraczały wielkości pierwotnie planowane.

Analiza wpływów i przychodów z działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2013 - 2015
Podstawowym źródłem wpływów z działalności Funduszu w omawianym okresie są:
 statutowe wpływy z opłat i kar środowiskowych – średniorocznie 24.906 tys. zł (4 lata temu
było 35.833 tys. zł – o 43,9% więcej),
 statutowe wpływy z nadwyżek gminnych i powiatowych funduszy OŚ – średniorocznie 8.345
tys. zł,
 wpływy ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie działań związanych z ochroną
środowiska – średniorocznie 56.786 tys. zł (4 lata temu było 34.173 tys. zł – o 39,8% mniej).
Wpływy z opłat i kar środowiskowych wykazują w omawianym okresie w miarę stabilny, jednakże
zdecydowanie niższy – o blisko 44% - poziom niż w poprzednim okresie prognozowania (lata 20092011). Wpływy z nadwyżek funduszy charakteryzują się dużą zmiennością – tendencja spadkowa
w okresie od roku 2013 (16 515 tys. zł) do 1 892 tys. zł w roku 2014 przy planowanym na rok 2016
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poziomie z roku 2015, tj. 7 091 tys. zł. Z kolei wpływy ze spłat rat pożyczek w analizowanym okresie
wykazują tendencję wzrostową przy znacznie wyższej, niż w poprzednim okresie prognozowania,
średniej rocznej.
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 9.514 tys. zł (4 lata temu było 6.922 tys. zł – o 27,2% mniej) ze
stałą tendencją wzrostową oraz odsetki od lokat bankowych – średniorocznie 5.411 tys. zł (4 lata
temu było 7.493 tys. zł – o 38,5% więcej), w wysokości uzależnionej od aktualnie dostępnej nadwyżki
wolnych środków jednakże ze stałą tendencją spadkową.
Pozostałe przychody operacyjne – średniorocznie 1.908 tys. zł (4 lata temu było 3.600 tys. zł –
o 88,7% więcej) są uzależnione głównie od bieżących możliwości odzyskania uprzednio
zaktualizowanych należności spornych oraz wielkości zrefundowanych wydatków na PT POIŚ oraz
RPO WZ.

Analiza wydatków i kosztów działalności Funduszu w latach 2013 – 2015
Podstawową formą finansowania przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska
naturalnego w WFOŚiGW w Szczecinie są:



dofinansowanie zwrotne w postaci pożyczek – średniorocznie 96.401 tys. zł (4 lata temu było
62.671 tys. zł – o 35% mniej), 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 24.679 tys. zł (4 lata temu było 15.257 tys. zł – o 38,2%
mniej); zauważyć należy, że przekazanie środków dla PJB od roku 2013 stanowi blisko 20%
dofinansowania dotacyjnego.

Coraz mniejsze znaczenie wśród form dofinansowania bezzwrotnego mają dopłaty do kredytów
udzielanych przez banki – zarówno do odsetek od tychże kredytów jak i do spłaty kapitału –
średniorocznie: 4.156 tys. zł, przy spadku 2015/2013 o ponad 30% i dalszej, planowanej na rok 2016,
tendencji spadkowej.
Umorzenia udzielonych pożyczek – średniorocznie 2.518 tys. zł oraz pozostałe wypłaty statutowe –
średniorocznie 559 tys. zł utrzymują się na stabilnym poziomie wykazując tym samym tendencję
malejącego udziału w wydatkach bezzwrotnych ogółem.
Koszty własne działalności organów i biur Funduszu – średniorocznie 11.426 tys. zł (4 lata temu było
8.373 tys. zł – o 26,7% mniej) oraz pozostałe koszty finansowe i operacyjne – średniorocznie 808 tys.
zł (4 lata temu było 3.257 tys. zł – ponad 4 razy więcej) wykazują niewielką tendencję wzrostową.

5. Polityka informacyjno-promocyjna Funduszu w Szczecinie
Wyznaczając zakres pojęcia polityki informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, kładzie się akcent na sposób jej prowadzenia i dlatego też
utożsamia się ją ze świadomą, planową i systematyczną działalnością Zarządu Funduszu, polegającą
na:
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komunikowaniu się z otoczeniem w celu uzyskania aktywnego poparcia społecznego na rzecz
realizacji strategicznych celów rozwojowych oraz kreowania pozytywnego wizerunku
WFOŚiGW w Szczecinie,
realizowaniu prawa obywateli do dostępu do informacji, inspirowaniu sprawnego systemu
społecznego komunikowania się w jednostce, tworzeniu porozumienia między społecznością
a jej władzami oraz promocji zewnętrznej jednostki.



Politykę informacyjną WFOŚiGW w Szczecinie wyznaczają zatem następujące cele:
 realizacja prawa obywateli do informacji,
 realizacja priorytetów środowiskowych Funduszu,
 inspirowanie sprawnego systemu społecznego komunikowania się,
 tworzenie porozumienia między społecznością danej jednostki, a jej władzami,
 promocja zewnętrzna.
Dostosowując narzędzia do potrzeb i możliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzić działania
informacyjno – promocyjne na szeroką skalę. Jest to horyzontalna strategia komunikacji obejmującą
okres 2017-2020.
Polityka informacyjna WFOŚiGW w Szczecinie prowadzona jest głównie za pośrednictwem mediów przy czym w najbliższych latach z powodu uruchomienia programów dla osób fizycznych należy
większy nacisk położyć na media społecznościowe.
Programy dedykowane samorządom, instytucjom publicznym, przedsiębiorcom, czy też
organizacjom społecznym i gospodarczym, prezentowane i omawiane są każdego roku podczas
licznych spotkań i konferencji. Ta forma aktywności informacyjnej sprawdza się jako dobre źródło
wiedzy dla beneficjentów.
Część informacji przekazywana jest do beneficjentów słowem drukowanym – powstają liczne
publikacje, ulotki, artykuły w lokalnych i krajowych czasopismach branżowych oraz za pośrednictwem
biuletynu Naturalnie - kwartalnika WFOŚiGW o charakterze informacyjnym, skierowanego do
podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska, redagowanego przez pracowników
Funduszu. W ten sposób przekazywane są bieżące informacje na temat możliwości finansowania
zadań służących ochronie środowiska naturalnego. Ważne jest, aby podejmowane działania były
efektywne i skuteczne.
Działania informacyjne i promocyjne są finansowane lub współfinansowane odpowiednio ze środków
statutowych Funduszu lub w przypadku WFOŚiGW w Szczecinie z Pomocy Technicznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie ze specyfiką i celami działań.
Zarząd Funduszu prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych
beneficjentów oraz do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zapewnia informacje
z uwzględnieniem dostępności elektronicznych i innych usług komunikacyjnych, na temat co
najmniej:






możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie;
warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby kwalifikować się do
otrzymania finansowania;
opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i odnośnych terminów;
kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane;
osób przewidzianych do kontaktów na poziomie lokalnym, które są w stanie dostarczyć
informacji na temat ogłaszanych przez instytucję naborów wniosków
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Wśród działań, wdrażanych przez szczeciński Fundusz, poza konferencjami i warsztatami
szkoleniowymi, jest także prowadzenie strony internetowej Funduszu, która powinna zawierać m.in.:







aktualne informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowywania projektów
środowiskowych,
zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie,
informacje o prowadzonych konsultacjach publicznych
ogłoszenia o konkursach, zawierające informacje o naborach
informacje o planowanych i organizowanych konferencjach, działaniach informacyjnych
i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
uproszczone informacje dla beneficjentów opisujące możliwości uzyskania wsparcia

Trzeba też podkreślić, że kreowanie polityki informacyjnej nie należy do łatwych zadań. Wymaga
przemyślanych działań, począwszy od przypisania odpowiedzialności za ich wykonywanie
określonemu pracownikowi (lub pracownikom), który pod względem merytorycznym zapewni ich
prawidłową realizację. Również nie jest oczywistą kwestia wyboru narzędzi wykorzystywanych do
prowadzenia polityki informacyjnej, jednak w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, biorąc pod
uwagę skuteczność i szeroki zasięg podejmowanych działań, Zarząd Funduszu planuje kontynuację
cyklicznych konferencji i spotkań z beneficjentami. WFOŚiGW w Szczecinie zakłada również dalsze
wydawanie kwartalnika Naturalnie, skierowanego do podmiotów realizujących zadania z zakresu
ochrony środowiska, a także dalszą – realizowaną w szerokim zakresie – współpracą z mediami.

VII.

PROGNOZY FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH 2017-2020

1. Prognoza wpływów i przychodów Funduszu w latach 2017-2020
Na podstawie analizy realizacji Strategii na lata 2013-2016 oraz diagnozy warunków zewnętrznych,
a także w oparciu o dokumenty sprawozdawcze WFOŚiGW w Szczecinie dokonano prognozy
wpływów i przychodów Funduszu w latach 2017-2020.
Tabela 11. Planowane wpływy i przychody

Planowane przychody i wpływy w latach 2017 – 2020 w tys. zł
L.P
1
a
b
2

Rodzaj wpływu/przychodu
Wpływy (przychody)
Wpływy statutowe (opłaty
środowiskowe i kary, nadwyżki)
Przychody operacyjne (odsetki od
pożyczek, odsetki od lokat,
pozostałe przychody)
Wpływy ze spłat pożyczek

OGÓŁEM

2017

2018

2019

2020

RAZEM

47 250

45 500

44 500

42 500

179 750

33 220

32 000

31 500

30 000

126 720

14 030

13 500

13 000

12 500

53 030

72 260

65 090

60 400

55 500

253 250

119 510

110 590

104 900

98 000

Źródło: opracowanie własne
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433 000

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 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 ma na celu uatrakcyjnienie oferty pożyczkowej i dostosowanie jej
do potrzeb potencjalnych beneficjentów pomocy. Głównie jednostek samorządu terytorialnego, ale
również podmiotów realizujących inwestycje o długim okresie zwrotu nakładów, istotne z punktu
widzenia interesów regionu. Dodatkowo zwiększy się alokacja środków przeznaczonych
na finansowanie OZE skierowanych do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
Planuje się przychody w latach 2017-2020 na poziomie 433 mln zł. w ramach działalności statutowej
Funduszu, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 126,7 mln zł.

2. Planowane kierunki wydatkowania środków Funduszu w latach 2017-2020
Uwzględniając potrzeby województwa zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania inwestycji
związanych z ochroną środowiska naturalnego prognozuje się możliwość wsparcia finansowego
bezpośrednio ze środków Funduszu w latach 2017 – 2020 w łącznej kwocie 538,8 mln zł. Planowane
wydatki będą przedstawiały się następująco:
Tabela 12. Zestawienie planowanych wydatków

Planowane wydatki Funduszu w latach 2017 – 2020 w tys. zł
L.P.

Kierunki wydatkowania środków

2017

2018

2019

2020

RAZEM

1

Wypłaty pożyczek

94 000

110 000

105 000

90 000

399 000

3

Wypłaty dotacji, przekazanie
środków dla PJB, nagrody i inne

24 500

28 000

30 000

28 000

110 500

4

Dopłaty do kredytów

3 000

2 500

2 000

2 000

9 500

5

Umorzenia

4 300

4 500

5 000

6 000

19 800

125 800

145 000

142 000

126 000

538 800

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
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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 110,5 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 wzrost zaangażowania środków Funduszu
skierowanych głównie do osób fizycznych. W niewielkim zakresie planuje się fluktuacje wydatków na
umorzenia w poszczególnych latach prognozy.

3. Planowane finansowanie zadań według przyjętych priorytetów
W odniesieniu do wypracowanych priorytetów oraz możliwości finansowania w poszczególnych
latach objętych prognozą założono zaangażowanie finansowe Funduszu w poszczególnych obszarach
priorytetowych i przedstawiono w Tabeli poniżej.
Tabela 13. Zestawienie priorytetów finansowania

Planowane finansowanie działań według przyjętych priorytetów w latach 2017 – 2020 (w tys. zł)
L.P.

Przyjęte priorytety

1

Ochrona i zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi

30 000

35 000

30 000

30 000

125 000

2

Racjonalne gospodarowanie
odpadami i ochrona powierzchni
ziemi

10 000

15 000

15 000

10 000

50 000

3

Ochrona atmosfery

70 000

80 000

80 000

70 000

300 000

4

Ochrona różnorodności biologicznej
i funkcji ekosystemów

2 000

3 000

4 000

3 000

12 000

5

Inne działania ochrony środowiska

13 800

12 000

13 000

13 000

51 800

125 800

145 000

142 000

126 000

538 800

OGÓŁEM

2017

2018

2019

2020

RAZEM

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami planuje się wydatkowanie łącznej kwoty z ramach pomocy
zwrotnej i bezzwrotnej w latach 2017-2020 na poziomie 538,8 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
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objętym poprzednią strategią dominującym obszarem realizacji inwestycji była gospodarka wodnościekowa oraz ochrona atmosfery. Najczęściej środki Funduszu stanowiły wkład własny do projektów
współfinansowanych z POIiŚ, RPO, PROW oraz GIS.
W programowanym okresie wartościowo najwięcej środków planuje się na realizację zadań
w obszarze Priorytetu 3 „ochrona atmosfery”, łącznie na kwotę 300 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.
W stosunku do lat ubiegłych, zakłada się spadek wartości dofinansowywanych zadań w ramach
Priorytetu 2 „racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Duże nakłady
inwestycyjne w poprzedniej perspektywie finansowej w województwie zachodniopomorskim
doprowadziły do zrealizowania większości naszych zobowiązań akcesyjnych. W chwili obecnej trawa
nowelizacja Planu Gospodarki Odpadami jednak nie powinna ona wprowadzić znaczących zmian
generujących potrzebę dużych nakładów inwestycyjnych w regionie. Zakłada się kontynuację
dofinansowania bezzwrotnego na usuwanie i utylizację azbestu jednak będzie ona uzależniona od
ostatecznej decyzji NFOSiGW w Warszawie w sprawie kontynuacji programu.
Prognozowanie wydatków w ramach priorytetu 4 „ochrona rróżnorodności 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.

VIII.

WSPÓŁPRACA Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ INNYMI WOJEWÓDZKIMI FUNDUSZAMI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska planuje wspólną realizacje zadań z NFOSiGW W RAMACH
Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, która tworzy ogólne ramy dla współpracy między Funduszami. Zgodnie
z zapisami Wspólnej Strategii, działania Funduszu uwzględniają jej cele a także działania zmierzające
do rozwoju wzajemnej współpracy a nie konkurowania na rynku.
Działania Funduszu będą zgodne z zasadami współpracy ujętymi we Wspólnej Strategii
i ukierunkowane na następujące priorytety współpracy:








5.1. Priorytety w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
5.1.1. Koncentracja działań NFOŚiGW i WFOŚiGW na tworzeniu warunków do wsparcia wdrażania
i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną,
5.1.2. Zwiększenie wykorzystywania dostępnych środków Funduszy i efektywności ich
wykorzystywania,
5.2. Priorytety w zakresie komunikacji i obsługi beneficjentów,
5.2.1. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
5.2.2. Sprawna obsługa beneficjentów,
5.3. Priorytety w zakresie rozwoju systemu Funduszy,
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IX.

5.3.1. Adaptacja do zmian i wyzwań związanych z wdrażaniem polityk i instrumentów finansowych
UE,
5.3.2. Wzmacnianie potencjału Funduszy w zakresie programowania, monitoringu, ewaluacji oraz
prognozowania,

AKTUALIZACJA I OCENA FUNKCJONOWANIA STARTEGII

W strategii działania na lata 2017-2020 zdefiniowano najważniejsze cele i zadania Funduszu na
najbliższe lata.
Dokument ten wyznacza obszary i priorytety działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jako ważnej instytucji współfinansującej ochronę
środowiska w województwie zachodniopomorskim. Zadania będą realizowane w ramach działań
proekologicznych podejmowanych przez jednostki administracji publicznej, przedsiębiorców,
instytucje i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zarówno prawna, jak i techniczna w obszarze ochrony
środowiska, powoduje konieczność dopasowania sytemu dofinasowania do nowych wyzwań.
W obszarze działalności statutowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie planuje dofinansowywać projekty z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej oraz
ochrony powietrza, przedsięwzięcia z dziedziny ochrony powierzchni ziemi, OZE, edukacji
ekologicznej i ochrony przyrody.
Stabilną sytuację WFOŚiGW w Szczecinie potwierdza przeprowadzona analiza SWOT, zgodnie z którą
Fundusz to sprawnie zarządzana organizacja, posiadająca odpowiednie środki finansowe, jak również
wystarczające zasoby ludzkie, aby skutecznie wspomagać inwestorów w realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska.
WFOŚiGW w Szczecinie umożliwia finansowanie większości działań proekologicznych na obszarze
Województwa Zachodniopomorskiego, jednak w odniesieniu do wybranych zadań Fundusz będzie
realizował je we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Miniona perspektywa
pokazała bowiem iż fundusze wojewódzkie w połączeniu z Narodowym sprawdziły się, jako dobrze
działający system finansowania zadań proekologicznych. Dotychczasowa współpraca pomiędzy tymi
instytucjami przyniosła wiele korzyści dla beneficjentów realizujących zadania w tym obszarze.
Dlatego też WFOŚiGW w Szczecinie w ramach współpracy z NFOŚiGW pozyskuje wsparcie finansowe
w formie pożyczek i udostępniania środków na realizację zadań regionalnych w określonych
dziedzinach. Fundusz przewiduje dalsze korzystanie z tej formy współpracy.
Sformułowane działania i priorytety oraz ogólne ramy dla finansowego oraz merytorycznego
wsparcia przedsięwzięć umożliwią zrównoważony rozwój regionu zachodniopomorskiego poprzez
m.in.:
- adaptację do zmian klimatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców;
-zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawę efektywności energetycznej;
- stymulowanie sprzyjającego środowisku „zielonego” wzrostu gospodarczego w regionie;
- ochronę walorów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego;
- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.
W ramach aktualizacji strategii Fundusz dopuszcza wprowadzenie zmian związanych z celami,
działaniami, zadaniami, czy też dostosowaniem środków finansowych do zapotrzebowania
w poszczególnych obszarach wsparcia opisanych w przedmiotowym dokumencie.
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