-PROJEKT-

LISTA PRZEDSIĘWZIĘD PRIORYTETOWYCH WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA 2013 ROK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie
art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wspomaga osiąganie
długoterminowych celów, przeznaczając w 2013 r. środki finansowe na realizację przedsięwzięd
w ramach następujących dziedzin:

1. Edukacja ekologiczna (EE)

2. Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)

3. Ochrona powietrza (OA)

4. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ)

5. Ochrona zasobów wodnych (OZW)

6. Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska (BN)

7. Pozostałe zadania ochrony środowiska (ZI)

W 2013 r. ustala się następującą hierarchię udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dofinansowania
zadao:
1.

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,

2.

pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązao
akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym,
wojewódzkim i gminnym,

3.

dla których zatwierdzone zostały przez WFOŚiGW w Łodzi programy priorytetowe;

4.

realizowanych na terenach objętych ochroną przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie
przyrody,

5.

pozostałych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną
polityką ekologiczną.

Priorytety WFOŚiGW w Łodzi według poszczególnych dziedzin ochrony środowiska

EDUKACJA EKOLOGICZNA
1.1.

Gminne i powiatowe programy edukacji ekologicznej, w tym w szczególności związane
z promocją obszarów NATURA 2000 i z gospodarką odpadami.

1.2.

Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły wszystkich szczebli nauczania
i przedszkola, ośrodki edukacji ekologicznej, nadleśnictwa, parki krajobrazowe
i organizacje pozarządowe, których podstawowym celem statutowym jest edukacja
ekologiczna i ochrona środowiska.

1.3.

Konkursy ekologiczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

1.4.

Działalnośd medialna i publikacje o zasięgu wojewódzkim z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.

1.5.

Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
2.1.

Prace rewitalizacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2.2.

Zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych.

2.3.

Ochrona cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk.

2.4.

Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew i krzewów nie objętych ochroną.

2.5.

Poprawa warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zwierząt w ogrodach
zoologicznych.

2.6.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach publicznie dostępnych.

OCHRONA POWIETRZA
3.1.

Odnawialne źródła energii.

3.2.

Proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach
kogeneracyjnych.

3.3.

Ograniczenie niskiej emisji oraz racjonalizacja zużycia energii.

3.4.

Redukcja zanieczyszczeo gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle.

3.5.

Nowoczesne technologie i przedsięwzięcia ograniczające zużycie energii w przemyśle,
energetyce i gospodarce komunalnej.
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GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
4.1.

Selektywna zbiórka odpadów.

4.2.

Regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

4.3.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest.

4.4.

Zamknięcie i rekultywacja
zdegradowanych.

4.5.

Zagospodarowanie osadów ściekowych.

4.6.

Wspieranie działao zapobiegających powstawaniu odpadów.
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OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
5.1.

Inwestycje ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

5.2.

Budowa, rozbudowa lub modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków.

5.3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

5.4.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowego systemu
odprowadzania ścieków na terenach gdzie nie jest uzasadniona budowa zbiorczej
kanalizacji sanitarnej.

5.5.

Realizacja zadao związanych z wdrożeniem dyrektywy powodziowej, budowa lub
modernizacja urządzeo wodnych zwiększających bezpieczeostwo przeciwpowodziowe.

5.6.

Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji ujętych w Wojewódzkim Programie
Małej Retencji.

5.7.

Zaopatrzenie mieszkaoców w wodę do celów pitnych w przypadku niewłaściwej jakości
wody poprzez budowę i modernizację urządzeo stacji uzdatniania wody.
Renaturyzacja cieków wodnych.

5.8.

BADANIA NAUKOWE I EKSPERTYZY/MONITORING ŚRODOWISKA
6.1.

Wspomaganie realizacji zadao Paostwowego Monitoringu Środowiska.

6.2.

Opracowanie planów ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy
o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego.

6.3.

Prace naukowo-badawcze, opracowania, programy, ekspertyzy z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej dotyczące województwa łódzkiego.
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POZOSTAŁE ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
7.1.

Realizacja zadao związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz
poważnych awarii i ich skutków.
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