Załącznik do uchwały nr 47/2015
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku
z dnia 15 czerwca 2015 r.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w BIAŁYMSTOKU
NA 2016 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 400q 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 2016 r. środki finansowe na realizację
przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2016 została opracowana w szczególności
w oparciu o hierarchię celów wynikającą ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,
Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego, Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Podlaskiego, Strategii Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020
roku, Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywa do 2020 roku
oraz ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz.
W 2016 r. ustala się następującą hierarchię udzielania przez WFOŚiGW w
Białymstoku dofinansowania zadań:
 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej,
 wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym i
wojewódzkim,
 dla których zatwierdzone zostały przez WFOŚiGW w Białymstoku programy
priorytetowe oraz ogłoszone zostały konkursy.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN
Priorytet 1: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków
komunalnych, zwłaszcza ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona ekonomicznie, tj. poza granicami aglomeracji
wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.
3. Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody oraz ochrona ujęć i zasobów wody
pitnej.
4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych.
5. Wspieranie budowy i przebudowy urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych
poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i obiektów małej retencji, a także
służących gospodarowaniu zasobami wodnymi.
6. 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 komunalnych oraz
rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów oraz działania zmierzające do odzysku
odpadów, w tym odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu opakowaniowego.
3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
4. Rekultywacja zamkniętych składowisk i wysypisk odpadów.
Priorytet 3: Ochrona atmosfery
1. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
2. Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez realizację zadań inwestycyjnych
wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub programów ochrony powietrza.
3. Poprawa efektywności energetycznej.
Priorytet 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
1. Zachowanie różnorodności biologicznej.
2. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez opracowanie planów ochrony,
planów zadań ochronnych oraz wykonywanie zadań ochronnych i monitoringowych na
tych obszarach.
3. Przedsięwzięcia w zakresie czynnej ochrony rodzimych zwierząt, roślin i grzybów
objętych ochroną gatunków.
Priorytet 5: Edukacja ekologiczna
1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
 Realizacja warsztatów ekologicznych i przyrodniczych realizowanych w terenie i
organizowanych w województwie podlaskim.
 Konkursy ekologiczne, olimpiady o zasięgu co najmniej ponadlokalnym.
2. Edukacja ekologiczna ludzi dorosłych - seminaria, sympozja i konferencje z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości
ekologicznej - przedsięwzięcia związane z obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowym
Dniem Ochrony Środowiska, krajowymi i regionalnymi imprezami i akcjami
ekologicznymi, w tym organizowanie zabaw edukacyjnych i konkursów.

4. Udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska.
 Tworzenie edukacyjnych sal wystawowych i ekspozycyjnych o stałym
charakterze.
 Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media.
 Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych.
Priorytet 6: Inne działania ochrony środowiska
1. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.
2. Działania polegające na przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich
skutków oraz zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków.
3. Działania wynikające z aktualizacji Programu wodno- środowiskowego kraju.

