
Lista przedsięwzięć priorytetowych 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

na 2009 r.

 Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie  na  2009  r.  została  sporządzona  z  wykorzystaniem 
informacji zawartych w następujących dokumentach:

• Strategia rozwoju województwa podkarpackiego,
• Programu Ochrony  Środowiska  i  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa 

Podkarpackiego,
oraz informacji instytucji finansujących o przewidywanych kierunkach pomocy w ramach ich 
własnych oraz unijnych środków strukturalnych.

Priorytetowo  potraktowano  przedsięwzięcia  planowane  do  realizacji  przy 
współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2007-2013, 
Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007-2013,  a  także  te,  które  ujęte  są  w 
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami.

Przy  sporządzaniu  Listy  przedsięwzięć  priorytetowych  wzięto  pod  uwagę  przede 
wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w 
zakresie  realizacji  zadań  ochrony  środowiska  rozpoczętych,  jak  i  planowanych  do 
rozpoczęcia w roku 2009.

W  oparciu  o  powyższe  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w Rzeszowie ustalił  jako priorytetowe dla  województwa podkarpackiego w 2009 
roku następujące działania:

1. W dziedzinie ochrony wód:
1.1.  Porządkowanie  gospodarki  ściekowej  poprzez  budowę,  rozbudowę  i  modernizację 
systemów  kanalizacji  zbiorczej  i  oczyszczalni  ścieków,  zwłaszcza  ujętych  w  Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
1.2. Realizacja sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków współfinansowanych 
ze źródeł zagranicznych.
1.3.  Przeciwdziałanie  eutrofizacji  wód w zbiornikach zaporowych Solina i  Besko poprzez 
budowę,  rozbudowę  i  modernizację  oczyszczalni  ścieków  i  sieci  kanalizacyjnych  w 
zlewniach tych zbiorników.

2. W dziedzinie gospodarki wodnej:
2.1. Realizacja zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową. 
2.2.  Zwiększenie  zasobów  dyspozycyjnych  wód,  poprzez  realizację  zbiorników  małej 
retencji.
2.3. Ochrona zasobów wód podziemnych.

3. W dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi:
3.1.  Budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w układzie ponadgminnym. 
3.2.  Budowa  instalacji przetwarzania odpadów na użyteczne, łatwo zbywalne surowce lub 

półprodukty.
3.3.  Realizacja  ujętych  w  planach  gospodarki  odpadami  zadań,  polegających  na 

unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.
3.4. Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków.



3.5.  Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do wymagań Dyrektywy 199/31/WE, 
oraz likwidacja składowisk odpadów, nie spełniających wymogów.

3.6.  Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
3.7.  Rekultywacja powierzchni ziemi, w tym terenów pogórniczych i innych.

4.  W dziedzinie ochrony atmosfery:
4.1.  Likwidacja tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach i 

aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza.
4.2.  Realizacja przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródeł energii.
4.3.  Realizacja  zadań  mających  na  celu  poprawę  stanu  czystości  powietrza  w 

miejscowościach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego.

5. W dziedzinie edukacji ekologicznej:
5.1. Realizacja programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym.
5.2.  Rozwój  bazy  edukacyjnej  placówek  o  szczególnym  znaczeniu  dla  edukacji 
przyrodniczej.

6. W dziedzinie ochrony przyrody:
6.1.  Ochrona  ekosystemów  leśnych,  nieleśnych  i  dzikich  zwierząt  w  parkach 

narodowych.
6.2.  Dokumentowanie  zasobów  przyrodniczych  województwa  podkarpackiego  oraz 

czynna ochrona obiektów przyrodniczych.
6.3.  Czynna ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, które są chronione lub 

zagrożone  wyginięciem,  w  tym  przedsięwzięć  związanych  z  wdrażaniem  programu 
NATURA 2000.

6.4.  Rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych.

Załączone do niniejszej listy zestawienie zadań oraz zestawienie projektów, które aplikują o 
pomoc  bezzwrotną  z  Funduszu  Spójności  są  integralną  częścią  „Listy  przedsięwzięć 
priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2009 r.”


