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Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2015 r. została sporządzona w oparciu o hierarchię 

celów wynikającą ze „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, 

„Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego”, Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. oraz 

ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez Fundusz. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustalił jako 

priorytetowe następujące działania: 

 

1. Wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, w szczególności wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego, 

2. Dążenie do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę 

środowiska i gospodarkę wodną, 

3. Stymulowanie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce 

m.in. poprzez wspieranie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 

ekoinnowacyjności, niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenia warunków do 

powstawania „zielonych” miejsc pracy, 

4. Promowanie zachowań ekologicznych, przedsięwzięć służących zachowaniu bogactwa 

różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych.  

 

Fundusz będzie realizował działania na rzecz środowiska nie w sposób bezpośredni, lecz 

poprzez wspieranie działań innych podmiotów na rzecz osiągnięcia niżej wymienionych 

celów i określonych dla nich przedsięwzięć priorytetowych. 

 

Priorytety dziedzinowe: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 

1) Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

2) Efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych. 

3) Adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu. 
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1.2. Główne przedsięwzięcia priorytetowe 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

zwłaszcza ujętych w Krajowym  Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 Przeciwdziałanie eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych Solina - Myczkowce 

i Besko poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnych w zlewniach tych zbiorników. 

 Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód, poprzez realizację wielozadaniowych 

zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji. 

 Ochrona zasobów wód podziemnych. 

 Usuwanie strat w sieciach, oszczędzanie wody w przemyśle i na cele konsumpcyjne. 

 Zapewnienie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Budowa i rozbudowa 

ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody oraz budowa systemów wodociągowych, 

w szczególności realizowanych w ramach programów porządkowania gospodarki 

ściekowej. 

 Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 

1) Minimalizacja ilości składowanych odpadów. 

2) Poprawa gospodarowania odpadami, w tym wykorzystanie odpadów komunalnych oraz 

osadów ściekowych na cele energetyczne. 

3) Promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu. 

2.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe 

 Budowa lub modernizacja regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów oraz 

instalacji realizujących cele planu gospodarki odpadami komunalnymi dla 

województwa podkarpackiego.  

 Budowa lub modernizacja instalacji przetwarzania odpadów na użyteczne, łatwo 

zbywalne surowce lub półprodukty. 

 Tworzenie ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 Wdrażanie działań zawartych w Krajowym programie zapobiegania powstawaniu 

odpadów, w tym zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu odpadów lub 

zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji.  
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 Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych, 

w tym osadów z oczyszczalni ścieków. 

 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 

 Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 

innych odpadów niebezpiecznych. 

 

3. Ochrony atmosfery: 

1) Poprawa jakości powierza. 

2) Wspieranie budowy i wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

3.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe 

 Likwidacja tzw. „niskich” źródeł emisji, w szczególności na obszarach z naruszeniami 

standardów jakości powietrza wskazanych w naprawczych programach ochrony 

powietrza. 

 Realizacja przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej 

kogeneracji oraz rozwoju biogazowni. 

 Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza 

w miejscowościach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego. 

 Racjonalizacja gospodarki energią, wdrażanie technologii i przedsięwzięć 

ograniczających zużycie energii w przemyśle i gospodarce komunalnej. 

 

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów: 

1) Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, ochrona korytarzy ekologicznych 

i zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej. 

4.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe 

 Ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w szczególności 

w parkach narodowych. 

 Dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego oraz czynna  

ochrona obiektów przyrodniczych. 

 Czynna ochrona gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są chronione lub 

zagrożone wyginięciem, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu 

NATURA 2000. 
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 Rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych. 

 

5. Inne działania ochrony środowiska: 

1) Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów 

kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska. 

2) Działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także ich 

skutków. 

3) Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska. 

4) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

5.1. Główne przedsięwzięcia priorytetowe 

 Tworzenie nowych lub modernizacja istniejących stanowisk pomiarowych i innych 

narzędzi w zakresie monitoringu. 

 Zwiększenie skuteczności ochrony środowiska w tym nabywanie specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych i zabezpieczających. 

 Remonty i odtworzenia elementów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez powódź. 

 Współfinansowanie programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, w tym 

uwzględniających profilaktykę przeciwpowodziową. 

 Rozwój bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej. 

 

WFOŚiGW w Rzeszowie w przypadku posiadania wolnych środków dyspozycyjnych 

może finansować pozostałe przedsięwzięcia nie mieszczące się w Liście przedsięwzięć 

priorytetowych, a służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 


