Załącznik do uchwały nr 65/2014
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w
Białymstoku
z dnia 18 czerwca 2014 r.
LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w BIAŁYMSTOKU
NA 2015 ROK
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
działając na podstawie art. 400 a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400 q ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), wspomaga
osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2015 r. środki finansowe na realizację
przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:
1.
2.
3.
4.
5.

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona atmosfery.
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Inne działania ochrony środowiska.

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2015 została opracowana w szczególności
w oparciu o następujące dokumenty:
 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz Wspólna
Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku,
 Polityka Ekologiczna Państwa,
 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,
 Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego,
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego,
 Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu,
 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” ,
 Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności
Biologicznej,
 Programy ochrony powietrza dla województwa podlaskiego.
W 2015 r. ustala się następującą hierarchię udzielania przez WFOŚiGW w Białymstoku
dofinansowania zadań:
 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej,
 pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie
zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu
krajowym, wojewódzkim i gminnym,
 dla których zatwierdzone zostały przez WFOŚiGW w Białymstoku programy
priorytetowe oraz ogłoszone zostały konkursy.

PRIORYTETY POMOCY FINANSOWEJ W WFOŚiGW w BIAŁYMSTOKU WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA
Priorytet 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
1. Zadania uwzględnione w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
2. Budowa lub modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie tj. poza granicami aglomeracji
wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.
4. Budowa i ochrona ujęć i zasobów wodny pitnej.
5. Realizacja projektów związanych z wdrażaniem Programu Ochrony Jezior Polski
Północnej.
6. Wspieranie budowy i przebudowy urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych
poprawiających bezpieczeństwo powodziowe i obiektów małej retencji.
7. Działania związane ograniczeniem skutków oddziaływania zjawiska suszy, w tym
opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym.
Priorytet 2: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
1. Budowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem instalacji do selektywnej zbiórki.
2. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
3. Rekultywacja zamkniętych składowisk i wysypisk odpadów.
4. Zapobieganie powstawaniu odpadów.
Priorytet 3: Ochrona atmosfery
1. Likwidacja lub modernizacja źródeł niskiej emisji.
2. Odnawialne źródła energii.
3. Poprawa efektywności energetycznej.
Priorytet 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
1. Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych.
2. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez opracowanie planów ochrony i planów
zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz wykonywanie zadań ochronnych i
monitoringowych na tych obszarach, opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody.
3. Przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony rodzimych zwierząt, roślin i grzybów
objętych ochroną gatunków.
Priorytet 5: Inne działania ochrony środowiska
1. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.
2. Edukacja ekologiczna realizowana poprzez:
 konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i
przyrodniczą i mające zasięg ponadlokalny;
 programy i kampanie edukacyjne i informacyjne z zakresu ochrony środowiska
skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego.
3. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęsk żywiołowych
oraz poważnych awarii.

