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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce biuletyn informacyjny
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Mamy niekiedy wrażanie, że opinia publiczna nie jest w wystarczający sposób informowana o ofercie,
programach oraz dokonaniach funduszu, które mają kluczowy
wpływ na stan środowiska i życie mieszkańców Mazowsza.
Tę swoistą lukę chcielibyśmy zapełnić wydając własny biuletyn informacyjny i dotrzeć z informacjami do jak największej
grupy odbiorców. W tym wydaniu biuletynu znajdą Państwo
przede wszystkim informacje o Programie Priorytetowym
Czyste Powietrze, który jest realizowany od września 2018 r.
i jest obecnie największym pod względem wartości Programem
wieloletnim do walki ze smogiem. Prawidłowa realizacja tego
kompleksowego Programu zmniejszy emisję zanieczyszczeń
globalnych, w tym dwutlenku węgla, które wpływają na zmianę
klimatu. Wyeliminowane także zostaną niebezpieczne odpady,
powstające po spalaniu niewłaściwych substancji w domowych
kotłach, ponieważ w nowo montowanych źródłach ciepła nie
będzie już można spalać np. odpadów – kotły nie będą posiadać rusztów awaryjnych. Realizacja Programu Czyste Powietrze
będzie także stymulowała rozwój przedsiębiorczości, głównie
w segmencie małych i średnich firm. Pieniądze zainwestowane

w walkę ze smogiem pozostaną w polskiej gospodarce, podnosząc wzrost PKB. Ale przede wszystkim przy kompleksowym
zaplanowaniu prac termomodernizacyjnych, oszczędności
w domowym budżecie mogą sięgać kilkudziesięciu procent, co
przekłada się na wymiernie oszczędności w opłatach za ogrzewanie, sięgające nawet kilka tysięcy złotych rocznie.
Gdzie należy składać wnioski, kto może ubiegać się o wsparcie oraz na jakie inwestycje można przeznaczyć dofinansowanie – tego wszystkiego mogą Państwo dowiedzieć się z naszego biuletynu. Na łamach niniejszej publikacji nie mogło
również zabraknąć informacji na temat projektów realizowanych na Mazowszu dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
poradnika dla tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z pomocy finansowej funduszu.
Zapraszamy do lektury!
Zarząd i pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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O ochronie środowiska, szacunku do przyrody,
roli edukacji w kształtowaniu właściwych postaw
ekologicznych, a także o wsparciu finansowemu
w ramach Programu Czyste Powietrze rozmawiamy
z prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie Anną Król. Jak sama mówi, chce
być bliżej ludzi, żeby jeszcze skuteczniej wspierać
działania na rzecz Czystego Powietrza i ochrony
środowiska.

Ochrona środowiska jest dziedziną wyjątkową.
Wymaga bowiem skupienia się na racjonalnym
użytkowaniu zasobów naturalnych, aby je
zachować dla przyszłych pokoleń.
– Koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna być
dominującą zasadą we współczesnym świecie. Nie tylko
w ujęciu globalnym, ale przede wszystkim wojewódzkim
i lokalnym. Do tej pory, jako wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
koordynowałam i wprowadziłam w życie program
antysmogowy Czyste Powietrze przede wszystkim „zza
biurka”. Chcę być bliżej mieszkańców, aby na bieżąco
analizować Ich potrzeby i mieć wspływ na dostosowanie
programu
antysmogowego
Czyste
Powietrze
do oczekiwań i potrzeb beneficjentów.
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Wzajemna wymiana doświadczeń umożliwi
wypracowanie najbardziej efektywnych
wzorców, które będą podstawą do jeszcze
skuteczniejszego wspierania działań na rzecz
ochrony środowiska z poziomu gminy.

Fundusz to przede wszystkim pieniądze, które są
wydawane na ochronę środowiska.
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie stanowi ogniwo polskiego systemu
finansowania
przedsięwzięć,
które
służą
ochronie
środowiska. Misją Funduszu, wynikającą ze „Strategii
działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017-2020”
jest skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz
środowiska w województwie mazowieckim. Tak sformułowana
misja ma zapewnić realizację celu strategicznego działania
WFOŚiGW w Warszawie, sformułowanego jako: „Poprawa
stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie
jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku
w województwie mazowieckim”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to
instytucja na Mazowszu, która podejmuje liczne działania
służące naszemu środowisku, a przy tym wspiera działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdego roku z tych
inicjatyw korzystają zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak
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Mówi Pani o tym Programie Czyste Powietrze jak
o swoim dziecku.
– Rzeczywiście trochę tak jest. Dużo bowiem pracy poświęciłam
przy wdrożeniu tego Programu jeszcze jako wiceprezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację
Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu
właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać
się o wsparcie finansowe zarówno na wymianę
źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, jak i na
termomodernizację budynków. Ten dziesięcioletni
Program prospołeczny ma wiele zalet. Nie
tylko przyczyni się do ochrony klimatu przez
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim
będzie miał ogromny wpływ na oszczędności
w domowym budżecie.
Jak na Mazowszu przebiega realizacja Programu
Czyste Powietrze?
– 19 września 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a już
w grudniu 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jako pierwszy – popisał
umowy z beneficjentami. Zainteresowanie programem
w województwie mazowieckim jest niezmiennie duże. Do
połowy maja 2019 r. na Mazowszu przyjęliśmy ponad 6
tys. wniosków. Tak duże zainteresowanie Programem to
efekt bardzo intensywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej
„Czyste Powietrze – zdrowy wybór” prowadzonej wśród
mieszkańców Mazowsza przez Henryka Kowalczyka –
Ministra Środowiska oraz kampanii społecznej „Czyste
Powietrze – zdrowy wybór” Ministerstwa Środowiska na rzecz
poprawy jakości powietrza w Polsce. I chociaż świadomość
mieszkańców o przyczynach smogu oraz sposobach radzenia
sobie z zanieczyszczeniem powietrza jest coraz większa, to nie
spoczywamy na laurach. Przed nami jeszcze dużo intensywnej
pracy. Będziemy robić wszystko, aby przyspieszyć realizację
programu Czyste Powietrze i przekonywać mieszkańców, że
warto skorzystać ze wsparcia finansowego na wymianę kotłów
czy termomodernizację budynków.

Gdzie można uzyskać informacje na temat
Programu?
– Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy służą
pomocą przy wypełnianiu wniosków. Zapraszam do siedziby
WFOŚiGW w Warszawie lub placówek zamiejscowych
w Radomiu, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach czy Ciechanowie,
gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat m.in.
wsparcia finansowego z Programu Czyste Powietrze. Minister
Środowiska Henryk Kowalczyk prowadzi intensywnie
spotykania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami w całej
Polsce, podczas których przekonuje, że warto skorzystać ze
wsparcia finansowego w ramach Programu Czyste Powietrze,
oraz zachęca wójtów, burmistrzów i prezydentów do jeszcze
ściślejszej współpracy z wojewódzkimi funduszami.

M Ó W I

i jednostki samorządu terytorialnego. To nie tylko wyjątkowe
projekty związane z edukacją ekologiczną, ale też możliwość
otrzymania wsparcia finansowego chociażby na wyminę
kotłów i termomodernizację budynków.

Jesteśmy po to, aby służyć ludziom i środowisku,
a realizowany przez nas Program Czyste
Powietrze staje się niekwestionowanym symbolem
walki ze smogiem.
Zapytam jeszcze o edukacyjną rolę funduszu.
Czy Pani zdaniem to ważna przestrzeń działalności,
jeśli chodzi o ochronę środowiska?
– Edukacja to jedna z ważniejszych dziedzin naszej działalności.
Zaczyna się w domu i tam są wdrażane pierwsze dobre
obyczaje również w zakresie dbania o środowisko. Fundusz
szczególny nacisk kładzie na dofinansowanie Centrów Edukacji
Ekologicznej, wspiera działania edukacyjne na rzecz parków
krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyjnych, a także
sprzyja rozwojowi infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.
Wspieramy zadania polegające na organizacji konkursów
oraz olimpiad z zakresu edukacji ekologicznej. Finansujemy
również organizację szkoleń, warsztatów, konferencji czy
seminarium o tematyce ekologicznej. Są to tylko przykłady
podejmowanych inicjatyw. Chcemy, aby świadomość
ekologiczna wśród mieszkańców Polski stale rosła, ponieważ
przyniesie to wymierne efekty w walce ze skutkami zmian
klimatu czy nadmierną ilość wytwarzanych odpadów. Nasza
rola edukacyjna to wychowanie dla przyszłości, czego efektem
będą nie tyle kilometry wodociągów, ale również większa
świadomość ekologiczna.
Dziękuję za rozmowę.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie to instytucja
z wieloletnim doświadczeniem, która od ponad
25 lat wspiera ochronę środowiska na Mazowszu.
O głównych celach działalności Funduszu,
efektach pracy i planach na przyszłość rozmawiamy
z zastępcą prezesa zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie Kamilą Mokrzycką.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie jako instytucja z bardzo dużym
doświadczeniem oraz potencjałem rozwojowym, na bieżąco
analizuje potrzeby rynku w zakresie działań na rzecz
ochrony środowiska. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz
kierunkowaniu finansowania zgodnie z faktycznymi potrzebami,
od ponad 25 lat wspieramy ochronę środowiska na Mazowszu.
Fundusz dbając o zrównoważony rozwój Polski, konsekwentnie
i z sukcesem realizuje cele, do których został powołany. Swoją
ofertę kierujemy zarówno do klientów instytucjonalnych
(takich jak jednostki samorządu terytorialnego, instytucje,
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, kościoły i inne),
jak i do osób fizycznych, czyli wszystkich mieszkańców naszego
województwa. Dofinansowujemy zadania z zakresu: ochrony
atmosfery, ochrony wód, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony różnorodności
biologicznej, edukacji ekologicznej, zapobiegania poważnym
awariom oraz zarządzania środowiskowego w regionie.

4

Jak Pani ocenia 2018 rok? Czy był owocny dla
Funduszu i jego beneficjentów?
Funkcję zastępcy prezesa objęłam w połowie 2018 r. Szeroki
wachlarz oferty finansowej Funduszu był już albo wdrożony,
albo już w końcowej fazie przedwdrożeniowej. Można
powiedzieć, że „wsiadłam do pędzącego pociągu”. Na
szczęście intensywne tempo pracy nie przeszkodziło mi
w dokładnej analizie sytuacji Funduszu i potrzeb województwa
mazowieckiego w zakresie szeroko rozumianej ochrony

środowiska. Obserwowałam z bliska, z jakimi problemami
borykają się beneficjenci i pracownicy Funduszu na różnych
etapach realizacji projektów przez nas finansowanych.
Pomimo ogromnej dynamiki pracy i nowych
wyzwań starałam się wdrożyć pewne
usprawnienia. Chciałam dzięki nim pokazać, że
beneficjent dbający o środowisko jest dla nas
najważniejszy.
Zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Wśród nich olbrzymie,
wielomilionowe przedsięwzięcia, ale i drobne projekty.
Jesteśmy zadowoleni z osiągnięć, ale przed nami kolejne
wyzwania. Stanęliśmy do walki o czyste powietrze. Ruszyliśmy
z ogromnym, ogólnopolskim programem pod taką właśnie
nazwą, który kolejny raz ma zmienić naszą rzeczywistość. Tym
razem na wolną od smogu. Wspieramy realizację projektów,
dzięki którym mieszkańcy oddychają czystszym powietrzem,
korzystają z lepszej jakości wody i mogą spędzić czas
w nowoczesnych ośrodkach edukacji ekologicznej. Trzeba
przy tym dodać, że podejmowane przez nas działania
zawsze charakteryzuje gospodarność, pracowitość, rzetelność
i pragmatyzm. Z uznaniem i satysfakcją chcę podkreślić, że
WFOŚiGW w Warszawie, jako ważny element systemu, od
ponad 25 lat skutecznie i efektywnie wspiera przedsięwzięcia
proekologiczne, przyczyniając się do poprawy stanu
środowiska oraz stabilnego rozwoju regionu i kraju. Z pełnym
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W WFOŚiGW w Warszawie odpowiada Pani m.in.
za zamówienia publiczne. Czy warto stosować
zielone zamówienia publiczne?
Wszyscy zamawiający – nawet w prostych zamówieniach,
które realizuje każda instytucja publiczna – mają możliwości
oddziaływania na stan środowiska naturalnego stosując
instrumenty przewidziane w Prawie zamówień publicznych.
Wykorzystanie zasobów naturalnych i surowców
w sposób proekologiczny to również szansa dla
powstania tzw. gospodarek ekologicznych. Takie
rozwiązanie może z kolei zwiększyć konkurencję
w przemyśle europejskim, stworzyć możliwości
do powstawania innowacji w zakresie technologii
ekologicznych.
Warto wykorzystywać zielone zamówienia publiczne również
ze względu na koszty z nimi związane. W szczególności
dotyczy to sektorów, w których produkty ekologiczne nie
są droższe od alternatywnych towarów nieekologicznych.
„Bardziej ekologiczny” charakter towarów określa się na
podstawie cyklu życia produktów. Dlatego zielone zamówienia
publiczne wpływają na cały łańcuch dostaw oraz prowadzą
do szerszego stosowania norm ekologicznych w zakupach
dokonywanych nie tylko w instytucjach publicznych, ale
również w gospodarstwach domowych.
Jakie są plany na 2019 rok? Jakie nowe programy
będą realizowane przez Fundusz?
Jak zaznaczyłam, stale monitorujemy potrzeby naszych
beneficjentów w szeroko rozumianym aspekcie ochrony
środowiska. Na bieżąco analizujemy również pojawiające
się problemy w procesie adaptacji do zmian klimatu. Efektem
tych obserwacji i szerokiej dyskusji w ramach resortu ochrony
środowiska będzie uruchomienie programów pomocowych
przez fundusze w całym kraju. Celem jest rozwiązanie
ekologicznych problemów występujących na polskiej wsi.
Na liście programów priorytetowych znalazły się:
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie”, „Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” oraz „Ogólnopolski
program gospodarki wodno-ściekowej poza
granicami aglomeracji ujętych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Zasadniczym celem „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” jest wzrost ilości
unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Chodzi
o wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Budżet
programu wynosi 170 mln zł, a realizację zaplanowano na
lata 2019-2023. Beneficjentem bezpośrednim są wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a końcowym – gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy
obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie
za pośrednictwem WFOŚiGW.
Natomiast „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie” zakłada wsparcie działań
regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania
czynników antropogenicznych. Program dedykowany
jest wszystkim gospodarstwom rolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem tych mniejszych. Dofinansowanie będzie
uzależnione od areału poszczególnego gospodarstwa.
Wsparcie w formie dotacji trafi – za pośrednictwem WFOŚiGW
– do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, a ostatecznymi
odbiorcami korzyści będą właściciele lub posiadacze gruntów
rolnych.

M Ó W I

przekonaniem mogę powiedzieć, że czynimy Polskę lepszą,
zasobniejszą, bezpieczniejszą i bardziej ekologiczną.

Kolejne wsparcie, które będzie można uzyskać, dotyczy
„Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej
poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Program zakłada
uporządkowanie tej gospodarki na terenach, gdzie do tej
pory, ze względu m.in. na duże rozproszenie zabudowy,
takich działań nie finansowano. Dofinansowanie w formie
preferencyjnej pożyczki przewidziano na inwestycje
związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem
i oczyszczeniem ścieków obsługujące gospodarstwa domowe
i agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Wśród
przykładowych inwestycji wymienia się: lokalne oczyszczalnie
ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych
miejscowości o zwartej zabudowie o przepustowości powyżej
50 RLM (równoważna liczba mieszkańców), przydomowe
biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne
do budynków, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieć
wodociągową.
Oczywiście pragnę podkreślić, iż w ślad za rozszerzeniem
oferty Funduszu modyfikacjom ulegną dotychczasowe
programy pomocowe tak, aby ujmować kwestię ochrony
środowiska w sposób komplementarny.
Zachęcam zatem do śledzenia naszej strony internetowej:
http://wfosigw.pl/
Dziękuję za rozmowę.
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
JEST I BĘDZIE PROMOWANY
Z inicjatywy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka resort
środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter
edukacyjny i informacyjny, który składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija

definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji
spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego
Czyste Powietrze i trzecia, dzięki której dowiadujemy się, jak
prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
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„ZADBAJ O SWÓJ KAWAŁEK
NIEBA”
Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii
społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości
powietrza w Polsce pn. „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”.
Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska
smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych
zanieczyszczeń do powietrza – powietrza, od którego zależą
nasze zdrowie i stan środowiska.

Kampania społeczna Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce pod hasłem „Zadbaj o swój kawałek nieba” obrazuje, jak ważna jest świadomość społeczna
i edukacja ekologiczna oraz jak ogromne znaczenia ma docieranie z informacją o Programie do mieszkańców wsi i małych
miast. Gdy każdy właściciel domu jednorodzinnego zadba
o „swój kawałek nieba”, zwracając uwagę na właściwą termomodernizację budynku i zastosowanie źródła ciepła przyjaznego dla środowiska, wszyscy będziemy oddychać powietrzem
lepszej jakości.
http://powietrze.mos.gov.pl/
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Szkolenia dla pracowników
gmin dotyczące Programu
Priorytetowego Czyste
Powietrze
Tekst: Agnieszka Gertych
Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie

Od 1 do 25 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz
z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował spotkania szkoleniowe dla pracowników gmin dotyczące realizacji
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Głównym celem Programu jest kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i zmniejszeniem emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do powietrza z istniejących budynków jednorodzinnych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza
z nowo budowanych domów jednorodzinnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Mazowsza,
z inicjatywy Pani Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anny
Ewy Król, odbyły się spotkania szkoleniowe obejmujące całe
Województwo Mazowieckie. Stało się to za sprawą podjęcia
decyzji o przeprowadzeniu szkoleń nie tylko w mieście stołecznym Warszawa, ale również na terenie wszystkich powiatów obsługiwanych terytorialnie przez wydziały zamiejscowe
wchodzące w skład WFOŚiGW w Warszawie tj. Wydziały
Zamiejscowe w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu
i Siedlcach.
Informacja o zaproszeniu pracowników gmin w ramach
Programu Czyste Powietrze została zamieszczona na stronie
internetowej WFOŚiGW w Warszawie wraz z harmonogramem szkoleń dla gmin z poszczególnych powiatów oraz z terminem i miejscem spotkania. Szkolenia obejmowały dwa bloki. Pierwszy dotyczył prezentacji Programu Czyste Powietrze
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany, jakie się pojawiły
w związku z wprowadzeniem do systemu prawnego nowej ulgi
podatkowej – tzw. ulgi termomodernizacyjnej, oraz w związku
ze zmianą zasad naliczania wysokości dotacji. Drugi blok obejmował część warsztatową, podczas której został omówiony
i wspólnie wypełniony przykładowy wniosek o dofinansowanie. Zakres rzeczowy dotyczył między innymi: wymiany źródła
ciepła, wymiany okien oraz docieplenia budynku.

Warsztaty w siedzibie Centrali WFOŚiGW w Warszawie

27 marca w Mińsku Mazowieckim odbyły się warsztaty dotyczące Programu
Czyste Powietrze

10 kwietnia w Wyszkowie odbyły się warsztaty dotyczące Programu Czyste
Powietrze
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Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością uzyskania dofinansowania na wymianę lub zakup źródła ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych mieszkańcy wsi często
w pierwszej kolejności kierują się do swoich Urzędów Gmin
w celu uzyskania informacji, w jakim zakresie mogą liczyć na
dofinansowanie, oraz w celu pomocy w wypełnieniu wniosków.

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie –
w skład którego wchodzą: Dorota Kargul – Plewa, Magdalena
Filip, Dorota Koralewska, Agnieszka Gertych, Agnieszka
Seżalska oraz Jacek Kędzierski i Karol Pabich – przeprowadził w od 1 do 25 kwietnia 2019 r. ogółem 32 szkolenia.
Uczestniczyło w nich ok. 400 osób.
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Dzieci przygotowywały zabawki z recyklingu

Eko-warsztaty dla dzieci
w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Protest nauczycieli to spore problemy dla rodziców, którzy
nagle muszą szukać opieki dla swoich pociech. W związku
z sytuacją w szkolnictwie – Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
zaoferował rodzicom pomoc i możliwość przyjścia ze swoimi
pociechami do pracy. Dla najmłodszych został zorganizowany kącik zabaw (udostępniono kolorowanki, kredki, układanki, książeczki), wyświetlano bajki oraz przygotowano drobny
poczęstunek. Pracownicy Zespołu Doradców Energetycznych

Spotkanie dzieci z Anną Król Prezesem WFOŚiGW w Warszawie

przeprowadzili eko-warsztaty, podczas których czytano „ekologiczne bajki” oraz wykonano eko-zabawki. Zabawki z recyklingu to dla dziecka źródło satysfakcji z własnej pracy, okazja
do ćwiczenia koordynacji, sprawności manualnej i koncentracji.
To także budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych i motywacja do dalszych działań służących ochronie
przyrody.
Najmłodsi przygotowali dla Prezesa Funduszu – Anny Król –
wielkanocnego eko-kurczaczka. Prezes Zarządu podziękowała
dzieciom, które uczestniczyły w warsztatach, za duże zaangażowanie w przygotowywaniu zabawek z recyklingu i zaprosiła dzieci do swojego gabinetu. Nie obyło się bez trudnych
i bardzo osobistych pytań. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało drobne upominki i dyplom uznania. Dzieci będą gościły w Funduszu tak długo, jak będzie trwał strajk nauczycieli.
Dzięki atrakcjom dzieci się nie nudzą i są bezpieczne, a rodzice mogą spokojnie pracować.
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Rodzinny ekologiczny piknik
z okazji Dnia Ziemi w Pułtusku
Światowy dzień ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną,
których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Warsztaty ekologiczne, spektakl teatralny dla
dzieci, inscenizacja pojedynku oraz liczne konkursy i zabawy
o tematyce ekologicznej to atrakcje towarzyszące Rodzinnemu
Piknikowi Ekologicznemu, który 5 maja odbył się z okazji Dnia
Ziemi w Pułtusku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Ministerstwo Środowiska wspólnie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Lasami Państwowymi, Bankiem Ochrony Środowiska,
Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ.
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– Tegoroczny piknik ekologiczny to dobra okazja, aby przypomnieć, jak ważne jest dbanie o środowisko. Najważniejsza jest
nasza świadomość. Budując tę świadomość chcemy, aby wszyscy zrozumieli, że środowisko należy chronić – powiedział
Henryk Kowalczyk, minister środowiska, otwierając to ważne
wydarzenie. Natomiast Anna Król, Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, podkreśliła, jak ważna jest odpowiedzialność
11
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przed przyszłymi pokoleniami, które także mają prawo do
czystego powietrza, wody i nieskażonej gleby. Mają również
prawo do doznawania przeżyć estetycznych wynikających
z pięknych widoków, oraz do bogatej flory i fauny. Pani Prezes
zaprosiła wszystkich uczestników do odwiedzenia stoiska
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
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Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie można było m.in. uzyskać fachowe i kompleksowe informacje na temat Programu
Czyste Powietrze, które realizuje Fundusz. Jednak najchętniej
stoisko Funduszu odwiedzały dzieci. Pracownicy WFOŚiGW
w Warszawie przygotowali dla najmłodszych wiele atrakcji.
Można było m.in. wykonać ekologiczne zabawki, układać
puzzle, pomalować buzie, a najbardziej aktywni otrzymywali od Anny Król, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pamiątkowe upominki.
Organizatorzy Pikniku ekologicznego przygotowali niespodzianki dla całych rodzin. Można było zrobić karmnik dla ptaków, wykonać ciekawe lampiony, samodzielnie posiać kwiaty
w doniczkach, które później można było zabrać do domu, spróbować dziczyzny, miodów itp. Na dzieci czekało wiele gier
i zabaw, a czas umilała muzyka na żywo.
13

M Ó W I
S I Ę

Przez pierwsze miesiące 2019 r. w odniesieniu do zadań
i aktywności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewodnimi tematami
w mediach był Program Priorytetowy Czyste Powietrze oraz
wsparcie inicjatywy „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

zz 1 kwietnia 2019 r. gościem TVP INFO była Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król. Tematem
rozmowy był nabór wniosków o przyznanie wsparcia
finansowego w ramach Programu Czyste Powietrze.
Widzowie mogli dowiedzieć się m.in., na co zwrócić
szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosków w ramach
Programu Czyste Powietrze.

O

T Y M

Media o działalności WFOŚiGW
w Warszawie

zz 27 stycznia 2019 r. Minister środowiska Henryk
Kowalczyk oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Warszawie Marek Ryszka byli gośćmi programu
Tydzień w TVP1. Tematem rozmowy było wsparcie
finansowe w ramach Programu Czyste Powietrze.

zz 11 kwietnia na antenie Radia Plus Elżbieta Zasada
– dyrektor radomskiego Wydziału Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mówiła o dużym zainteresowaniu Programem Czyste
Powietrze w Radomiu i okolicach.
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zz Na antenie TVP 1 w programie Agrobiznes Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król
poinformowała o trwającym naborze wniosków na
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
O wsparciu finansowym na usuwanie azbestu można było
również przeczytać na licznych portalach internetowych
m.in. Radia Plus, podlasie24, żyrardów24, Tygodnika
powiatu wołomińskiego, www.teraz-srodowisko.pl,
infoplocktv.pl.

Program Priorytetowy Czyste
Powietrze. Dane: maj 2019.

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo
stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet,
dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest
do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami

B E N E F I C J E N T Ó W

Twój wybór!

WARUNKI DOFINANSOWANIA
yy Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest
liczona wysokość dotacji: 53 tys. zł.
yy Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia: 7 tys. zł.
yy Oprocentowanie zmienne pożyczki: nie więcej
niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie
mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości
oprocentowania następuje w cyklu rocznym.
yy Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
yy Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: do 12 miesięcy
od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
yy Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od
daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie
później niż do 30.06.2029 r.
yy Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia
rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowywanie.
yy Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
data zakończenia realizacji będzie potwierdzona
w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub
w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia
kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

D L A

Od 1 stycznia 2019 r. uległy zmianie zasady
udzielania wsparcia finansowego w ramach
Programu Czyste Powietrze. Podstawową zmianą
jest wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej
wynikającej z uchwalonej przez Sejm 9 listopada
2018 r. ustawy nowelizującej ustawę o PIT
i ustawę o ryczałcie. Wynikiem wprowadzenia
przedmiotowej ulgi jest pojawienie się dodatkowej
tabeli w Programie Czyste Powietrze, która
dotyczy wnioskodawców, rozliczających się
indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem – będą
mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2246).

domów jednorodzinnych, osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego, jak również
do osób fizycznych, które posiadają prawo własności lub są
współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą – z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r.
Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie
wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych – w odniesieniu do domu.

P O R A D N I K

PORADNIK DLA
BENEFICJENTÓW

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup
nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach
Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca
2019 roku, muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie
mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu
energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.
MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE M.IN. NA:
yy Wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła
(pieców i kotłów na paliwa stałe);
yy Zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających
wymagania określone w programie;
yy Docieplenie przegród budynku;
yy Zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
yy Montaż lub modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
yy Instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
yy Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz
z odzyskiem ciepła.
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WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pożyczka

Grupa

Kwota miesięcznego
dochodu / osoba w PLN

Dotacja (procent kosztów
kwalifikowanych przewidzianych
do wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Tabela 1. dotyczy wnioskodawców, nie mogących skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców,
których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione
w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.
Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki.
Tabela 2. dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi termomodernizacyjnej.

Grupa

Kwota
miesięcznego
dochodu/osoba
w PLN

Dotacja (procent
kosztów kwalifikowanych
przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1201 – 1400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 30%

do 70%

do 100%

do 18%

do 82%

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

VII
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powyżej 1600

W przypadku obydwu rodzajów wnioskodawców:
yy intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną
w instrukcji do wypełnienia wniosku.

Pożyczka

Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy
w PLN

nie dotyczy

yy zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu
w trakcie oceny wniosku albo w trakcie realizacji
przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności
dofinansowania.

1.	 Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem
naboru.

P O R A D N I K

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:

D L A

3.	 Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Mieszkańcy Mazowsza składają wnioski w wersji papierowej do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do
Wydziałów Zamiejscowych: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach
oraz dodatkowo w wersji elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta
(https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu).

B E N E F I C J E N T Ó W

2.	 Zbadaj o potrzeby budynku
Określ stan obecny i potrzeby budynku, na podstawie zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą uproszczonej analizy energetycznej
we wniosku o dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje,
dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien), są prawidłowe.

4.	 Podpisz umowę o dofinansowanie
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu
Twojego wniosku.

5.	 Złóż wniosek o płatności
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu
poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany w realizacji inwestycji, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

Zdj. https://pixabay.com/pl/

6.	 Zakończenie przedsięwzięcia
Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia, realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15% losowo wybranych, zakończonych przedsięwzięć. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia
w terminie do 3 lat od zakończenia jego realizacji.

7.	 Rozliczenie przedsięwzięcia
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez
WFOŚiGW.

Mieszkańcy Mazowsza, którzy chcieliby otrzymać wsparcie z Programu Czyste Powietrze, powinni
składać wnioski w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz do Wydziałów Zamiejscowych: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu
i Siedlcach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej za pomocą portalu beneficjenta (https://portal.
wfosigw.pl/strona-glowna-programu).
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W Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej od
25 lutego 2019 r. do wyczerpania
kwoty alokacji trwa nabór
wniosków na „Zadania
z zakresu ochrony wód”.
Autor: Marcin Koper
Wydział Ochrony Wód WFOŚiGW w Warszawie

O dofinansowanie można się ubiegać w firmie preferencyjnej
pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych bądź w formie
tzw. pożyczki pomostowej, czyli pożyczki przeznaczonej na
zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Fundusz dopuszcza możliwość łączenia dofinansowania na to
samo zadanie w dwóch opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych zadania.
Beneficjentami programu mogą być:
1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
1. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
2. pozostałe osoby prawne;
3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
W ramach ogłoszonego programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
1. budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni
ścieków i podczyszczalni ścieków,
2. budowa sieci kanalizacyjnych,
3. budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji
sanitarnej zbiorczej (odcinki od budynku),
4. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN
12566-3+A2:2013),
5. inwestycje związane z zagospodarowaniem osadów
ściekowych,
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6. zakup samochodów lub pojazdów do czyszczenia,
udrażniania i konserwacji kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych
w procesach technologicznych oczyszczalni,
7. budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej oraz
infrastruktury towarzyszącej, w zakresie, który służy
ochronie wód,
8. ewentualnie inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony wód.
Warunki dofinansowania:
1. oprocentowanie pożyczek dla:
a. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
– w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem: dla gmin o wartości wskaźnika G dla roku poprzedzającego rok
zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 –
oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż
1,0% w stosunku rocznym; dla powiatów o wartości
wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż
115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej
niż 1,0% w stosunku rocznym;
b. podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst – w wysokości
1,0 s.r.w., nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym;
c. pozostałych osób prawnych oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.
2. okres spłaty – do 10 lat, na wniosek wnioskodawcy,
Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat;
3. karencja – do 24 miesięcy,
4. umorzenie:
a. do 20% wypłaconej kwoty pożyczki:
i. dla gmin o wartości wskaźnika G określonego
dla roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały o umorzeniu – nie większej niż 1000;
ii. dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok podjęcia
uchwały o umorzeniu – nie większej niż 115.
b. do 10% – dla pozostałych beneficjentów.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/
programy2019/JST/OW_1

P O R A D N I K
D L A
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Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oferuje
dofinansowanie na „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu
województwa mazowieckiego”

Osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania indywidualnie. Natomiast w imieniu osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników oraz
wspólnot mieszkaniowych, wnioski o dofinansowanie składa
gmina. Dopuszcza się złożenie przez jednostkę samorządu terytorialnego jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego
unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na obiektach lub
działkach mieszkańców gminy (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych) oraz na obiektach lub działkach, które są własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Od 4 marca 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przyjmowane są wnioski na otrzymanie
pomocy finansowej w ramach programu „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa mazowieckiego”.

Do zadań samorządu gminnego należy gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka
województwa.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w zakresie usunięcia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach,
gdzie wystąpiły szkody wywołane działaniem żywiołów.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/
programy2019/JST_PW/OZ_1

Gminy mają obowiązek demontażu i utylizacji tych wyrobów
do roku 2032.
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Edukacja ekologiczna
Autor:
Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody WFOŚiGW
w Warszawie

Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody jest komórką organizacyjną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zajmującą się
w szczególności: obsługą beneficjentów w zakresie edukacji
ekologicznej, ochrony przyrody, monitoringu środowiska, zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz
usuwania ich skutków.
W myśl słów Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry „Ziemi nie
dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych
dzieci”, dlatego tak ważne są działania związane z ochroną
przyrody, zmierzające do zachowania w niezmienionym lub
optymalnym stanie krajobrazu oraz przyrody ożywionej i nieożywionej, a także utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych.
Na przestrzeni 25 lat działalności WFOŚiGW w Warszawie
wspierał finansowo realizacje różnorodnych zadań o charakterze inwestycyjnym oraz nie inwestycyjnym z zakresu ochrony
przyrody. Z tego dofinansowania korzystały przede wszystkim
parki krajobrazowe, Kampinoski Park Narodowy, jednostki
administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego.
Najczęściej dofinansowane przez Fundusz zadania dotyczyły:
yy wspomagania Parku Narodowego, Parków
Krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz sieci
Natura 2000 i innych obszarów chronionych;
yy ochrony obszarowej i gatunkowej;
yy ochrony i pielęgnacji parków zabytkowych i pomników
przyrody;
yy ochrony lasów i zwiększenia lesistości;
yy tworzenia planów urządzenia lasów;
yy prowadzenia aktywnej ochrony i wspierania rozwoju
gatunków chronionych;
yy rewaloryzacji założeń parkowych.
Edukacja ekologiczna jest kolejną dziedziną, w ramach
której dofinansowywane są przedsięwzięcia, podnoszące
świadomość ekologiczną oraz kształtujjące ekologiczną postawę w społeczeństwie. Od początku istnienia, WFOŚiGW
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w Warszawie wspierał finansowo realizacje różnorodnych
zadań o charakterze inwestycyjnym oraz nie inwestycyjnym
z zakresu edukacji ekologicznej. Z dofinansowania korzystały przede wszystkim organizacje pozarządowe prowadzące
działalność ekologiczną, jednostki administracji publicznej
i jednostki samorządu terytorialnego. Najczęściej dofinansowane przez Fundusz zadania dotyczyły:
yy organizacji konkursów, warsztatów ekologicznych,
akcji i festynów, konferencji i szkoleń, złożonych
programów edukacyjnych oraz wydawanie folderów
i filmów popularno-naukowych itd.;
yy budowy, modernizacji i wyposażenia baz
edukacyjno‑turystycznych i dydaktycznych oraz
infrastruktury terenowej.
W celu zminimalizowania zagrożeń wywołanych rozwojem
współczesnej cywilizacji lub przyczynami naturalnymi, mogącymi zagrozić życiu, a także zniszczyć środowisko lub pogorszyć jego stan poprzez zanieczyszczenie, skażenie czy
zakażenie, Fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia polegające na unowocześnianiu wyposażenia ratowniczego służb
powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania, poprzez wspieranie zakupu specjalnych samochodów pożarniczych różnych
typów oraz sprzętu specjalistycznego dla służb ratowniczych.
Dzięki Funduszowi udało się zakupić ponad tysiąc samochodów pożarniczych typu lekkiego, średniego oraz ciężkiego.
Beneficjentami wsparcia były głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz ochotnicze straże pożarne.
Kolejnym rodzajem zadań finansowanym ze środków Funduszu
są przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu skuteczności
działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. Projekty dofinansowywane
opierały się głównie na monitoringu środowiska w danym roku
oraz zakupie sprzętu pomocniczego i urządzeń niezbędnych
do realizacji zadań ustawowych do laboratorium WIOŚ.
Wyniki monitoringu oraz płynące z niego wnioski mają duże
znaczenie dla kształtowania polityki ochrony środowiska, a także podejmowania działań interwencyjnych w przypadku zarejestrowania nagłego pogorszenia się stanu któregoś z elementów środowiska.
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Szczegóły nowego instrumentu finansowego, skierowanego
do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawili
mediom 15 czerwca 2018 r.: Minister Środowiska Henryk
Kowalczyk, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński oraz Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Anna
Król. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się na terenie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 w Warszawie w obecności m.in.
gen. brygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej.

W A R S Z A W I E

zz W 2018 r. w celu zwiększenia efektywności finansowania
projektów proekologicznych NFOŚiGW podjął nowy
model współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska i gospodarki wodnej polegający na realizacji
wspólnych programów. Jednym z nich jest Ogólnopolski
program finansowania służb ratowniczych.
zz W ramach wspólnej realizacji tego programu
29.05.2018 r. NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia
środków dla wojewódzkich funduszy na udzielanie dotacji
przeznaczonych na dofinansowanie specjalistycznego
sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych
oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnej (OSP).
zz Program obejmował wszystkie 16 województw i był
jednym z elementów realizacji Porozumienia Ministerstwa
Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania
w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na
podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska.
zz Łączny budżet programu wyniósł 99 811 000,00 zł
(prawie 100 mln zł), w tym:
yy ze środków NFOŚiGW – 71 496 000,00 zł
(ponad 71 mln zł)
yy ze środków WFOŚiGW – 28 315 000,00 zł
(ponad 28 mln zł)
zz NFOŚiGW zawarł 16 umów udostępnienia środków
dla WFOŚiGW na zakup 372 samochodów
ratowniczo‑gaśniczych.
zz WFOŚiGW w Warszawie dofinansował w formie dotacji
i pożyczki zakup 68 samochodów na łączną kwotę
24 833 523,05 zł

W S P A R C I A

Ogólnopolski program
finansowania służb
ratowniczych

Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane w ramach współpracy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszami wojewódzkimi, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

E F E K T Y

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
WFOŚIGW W WARSZAWIE

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla OSP Lipie
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Plany na 2019 r.
zz W ramach tego modelu współpracy w 2019 r. planowany
jest zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego
w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania
skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczogaśniczych dla 475 jednostek OSP.
zz Na realizację tego zadania NFOŚiGW przeznaczy
98 098 000,00 zł (ponad 98 mln zł) a wojewódzkie
fundusze kwotę 24 335 000,00 zł (ponad 24 mln zł).
zz Dodatkowo NFOŚiGW dofinansuje zakup sprzętu
ratowniczego i specjalistycznego sprzętu pływającego

Realizacja zadań w 2018 r.
Zadania realizowane były na podstawie wniosków złożonych zgodnie z „Listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

Ilość wniosków rozpatrzonych w ramach
poszczególnych dziedzin

Struktura dofinansowania w podziale na
wnioskodawców (w mln. zł)
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dla 25 jednostek WODR, GOPR i TOPR w 10 województwach w kwocie 4 417 000,00 zł (blisko 4,5 mln zł).
zz Łącznie w 2019 r. na realizację programu NFOŚiGW
– za pośrednictwem wojewódzkich funduszy – planuje
dofinansowanie z własnych środków w formie dotacji
w kwocie ponad 102,5 mln zł.
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W F O Ś i G W

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy – zadanie realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

zakup ciężkich
samochodów
ratowniczogaśniczych
zakup innych
samochodów
ratowniczych

Realizacja pozostałych programów
w 2018 r.

–
2 0 1 8 r .

Program NZ-1 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich
skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych”
Z uwagi na fakt, iż WFOŚiGW w Warszawie przystąpił do programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla służb ratowniczych pn.: „Ogólnopolski
program finansowania służb ratowniczych”, realizowanego
wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, nabór na program NZ–1 nie został
ogłoszony.
Program NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich
skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”
Program skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nabór wniosków trwał od 29.03.2018 r. i został zamknięty
z dniem 13.04.2018 r. z powodu wyczerpania alokacji. W ramach naboru wpłynęło 68 wniosków. Ze względu na przystąpienie WFOŚiGW w Warszawie do nowego programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego
sprzętu dla służb ratowniczych pn.: „Ogólnopolski program
finansowania służb ratowniczych”, realizowanego wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, z dniem 07.06.2018 r. unieważniono nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach powyższego programu.

W A R S Z A W I E

Ponadto udzielono dofinansowania w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.
Łącznie w 2018 r. wpłynęło 170 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 76 wniosków, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie. Dofinansowanie w formie dotacji otrzymało 70 zadań, 5
zadań otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki i 1 zadanie w formie przekazania środków państwowym jednostkom
budżetowym.
Spośród złożonych wszystkich wniosków – 93 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w tym 68 wniosków z powodu unieważnienia naboru wniosków w ramach programu NZ-2 pn.:
„Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom
oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, pozostałe wnioski z powodu niespełnienia wymogów programu lub wyczerpania środków w ramach dziedziny.

zakup średnich
samochodów
ratowniczogaśniczych

W

W 2018 r. ogłoszono 3 programy w ramach dziedziny zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz
usuwanie ich skutków:
1. NZ-1 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez
zakup samochodów pożarniczych”,
1. NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez
zakup sprzętu ratowniczego”,
1. NZ-3 pn. „Ogólnopolski program finansowania służb
ratowniczych”.

zakup lekkich
samochodów
ratowniczogaśniczych

W F O Ś i G W

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM
ORAZ USUWANIE ICH SKUTKÓW

Liczba zakupionych samochodów w 2018 r.
w ramach „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych”

W S P A R C I A

Pod względem liczby złożonych wniosków dominowały zadania z zakresu monitoringu środowiska oraz ochrony przyrody.
Z analizy diagramu wynika, że największa pula środków trafiła
do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, która przeznaczyła je głównie na zakup
nowych pojazdów specjalnych. Drugim odbiorcą środków jest
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
który dofinansowanie w formie przekazania środków
przeznaczył na realizację zadań związanych z monitoringiem
środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie realizowała zadania z zakresu ochrony przyrody,
polegające na wykonywaniu dokumentacji na potrzeby
sporządzania planów ochronnych oraz działań czynnej
ochrony gatunkowej. Pozostali beneficjenci to Centralne Biuro
Antykorupcyjne oraz Komenda Wojewódzka Policji w siedzibą
w Radomiu.

Ostatecznie zawarto 75 umów na łączną kwotę 30 044 432,05
zł, w tym:
yy 5 umów pożyczek na łączną kwotę 1 121 000,00 zł,
yy 69 umów dotacji na łączną kwotę 24 923 432,05 zł,
yy 1 umowę w formie przekazania środków państwowym
jednostkom budżetowym na kwotę 4 000 000,00 zł.

E F E K T Y

z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2018”.
Ostateczna lista zawierała 10 zadań.
Łączna kwota udzielonego dofinansowania w 2018 r. wyniosła
8 319 824,61 zł.
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Jubileusz 25-lecia działalności
WFOŚiGW w Warszawie
W związku z przypadającym w 2018 roku jubileuszem 25-lecia działalności WFOŚiGW w Warszawie – Fundusz zaplanował wiele działań informacyjnych prezentujących efekty 25-letniej działalności w zakresie ochrony środowiska na terenie
województwa mazowieckiego. Główne uroczystości 25-lecia
odbyły się 12 października 2018 r. podczas gali w Galerii
Porczyńskich – Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie. Jubileusz
ten był doskonałą okazją do zaprezentowania efektów działań

Funduszu w trosce o środowisko Mazowsza. Na Galę przygotowano okolicznością prezentację podsumowującą efekty
działalności oraz film przedstawiający przedsięwzięcia, zrealizowane dzięki udzielonemu przez Fundusz wsparciu.
Podczas uroczystości Marek Ryszka prezes WFOŚiGW
w Warszawie oraz Kamila Mokrzycka zastępca prezesa
WFOŚiGW w Warszawie wręczali nagrody dla laureatów
konkursu „EkoSzkoła” oraz konkursu „Młodzieżowe Przesłanie
Klimatyczne Dla Przyszłości” organizowanego w ramach
Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018.

W F O Ś i G W

Liczba złożonych w 2018 r. wniosków z zakresu
edukacji ekologicznej

W S P A R C I A

W 2018 r. w zakresie edukacji ekologicznej dofinansowywano zadania w formie dotacji w ramach ogłoszonego programu, EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, gdzie
w określonych przez Fundusz terminach składano wnioski
zgodnie z wcześniej ustaloną alokacją środków.
Nabór wniosków w ramach programu prowadzony były w terminie od 02.07.2018 r. do 16.07.2018 r.
Realizowano również zadania państwowych jednostek budżetowych, zgodnie z przyjętą listą oraz zadania zgłoszone do
dofinansowania w trybie indywidualnym.
W 2018 r. do Funduszu wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach ogłoszonego programu złożono 50 wniosków. Ponadto wpłynęły
2 wnioski państwowych jednostek budżetowych oraz 2 wnioski
w ramach trybu indywidualnego.

E F E K T Y

EDUKACJA EKOLOGICZNA –
Efekty 2018

W

Program EE-1

–

Państwowe
jednostki
budżetowe

2 0 1 8 r .

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu, w dniu
24 października 2018 r. odbył się Młodzieżowy Kongres
Klimatyczny, który był finałem ogólnopolskiego konkursu
pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.
Konkurs zorganizowany został przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy współpracy
Międzynarodowych Targów Poznańskich i w partnerstwie
z NFOŚiGW.

W A R S Z A W I E

Finał konkursu „Młodzieżowe
Przesłanie Klimatyczne Dla
Przyszłości” organizowany
w ramach Młodzieżowego
Kongresu Klimatycznego 2018

Tryb
indywidualny

Laureaci konkursu w obecności Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, oraz Kamili Mokrzyckiej, zastępcy prezesa WFOŚiGW w Warszawie.
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Liczba zawartych w 2018 r. umów z zakresu
edukacji ekologicznej

Program EE-1
Państwowe
jednostki
budżetowe

W

W A R S Z A W I E

Ostatecznie zawarto 29 umów na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną na łączną kwotę 2 311 981,82 zł,
w tym:
yy 26 umów dotacji w ramach programu EE-1 na kwotę
2 050 660,32 zł;
yy 2 umowy w trybie indywidualnym na kwotę
61 174,00 zł;
yy 1 umowę w formie przekazania środków państwowym
jednostkom budżetowym na kwotę 200 147,50 zł.
Głównymi beneficjentami Funduszu były jednostki samorządu
terytorialnego.

E F E K T Y

Wartość dofinansowania w podziale na beneficjentów
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Organizacje
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Realizacja programu w 2018 r.
Program EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji
ekologicznej”
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W 2018 r. nabór wniosków na zadania polegające na utworzeniu lub modernizacji infrastruktury terenowej wraz z jednoczesnym prowadzeniem warsztatów z zakresu ochrony środowiska
z wykorzystaniem utworzonej lub zmodernizowanej infrastruktury, był realizowany w formie programu. O dofinansowanie
tego typu przedsięwzięć mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki narodowe, parki krajobrazowe, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stowarzyszenia, fundacje realizujące
zadania związane z ochroną środowiska oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury.
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Tryb
indywidualny

5

1

Państwowe jednostki
budżetowe

0

Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosiła od
70% do 80% (w zależności od rodzaju beneficjenta).
W ramach przedmiotowego programu złożono 50 wniosków
o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na łączną
kwotę 4 150 993,04 zł. Po rozpatrzeniu wniosków przyznano dofinansowanie na realizację 33 zadań na łączną kwotę
2 536 815,04 zł.
Ostatecznie zawarto 26 umów dotacji na łączną kwotę w wysokości 2 050 660,32 zł, z czego zrealizowano 25 umów,
w jednym przypadku Beneficjent zrezygnował z realizacji zadania przed wypłaceniem środków.
Różnica pomiędzy liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
a liczbą zawartych umów wynika z problemów wnioskodawców ze znalezieniem wykonawców zadania, co skutkowało
rezygnacją dwóch wnioskodawców z realizacji przedsięwzięć.
W pięciu przypadkach wnioskodawcy zwrócili się z prośbą

W S P A R C I A

W 2018 r. dofinansowano między innymi zadanie pn.
„Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Parysów etap
II w miejscowościach: Wola Starogrodzka i Łukówiec” przy
Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej oraz przy placu
zabaw we wsi Łukówiec. Ścieżki edukacyjne obejmują tematykę z zakresu pszczelarstwa, ekologii, mykologii, ornitologii oraz
OZE. Dobór ciekawych, aktywnych gier i tablic edukacyjnych
z w/w zakresu przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu
środowiska przyrodniczego.
Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków
Funduszu w formie dotacji w wysokości 168 993,88 zł.

przyjrzenia się bezkręgowcom, które na co dzień wzbudzają
lęk, a czasem i agresję, pozwoli oswoić się dzieciom z najpopularniejszymi gatunkami owadów występujących w Polsce.
Połączenie możliwości oglądania na zajęciach edukacyjnych
żywych okazów z ich wiernym powiększeniem ułatwi zrozumienie, poznanie i rozbudzenie ciekawości dotyczącej mikrofauny. Wpłynie na wzrost poziomu wrażliwości na otaczającą
nas przyrodę, której przedstawiciele często wzbudzają przerażenie i wyzwalają niepotrzebne lęki. Poznać znaczy zrozumieć, polubić, szanować i chronić – i właśnie taki był cel
prowadzonych przez Warszawski Ogród Zoologiczny zajęć
o bezkręgowcach.
Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków
Funduszu w formie dotacji w wysokości 58 528,00 zł.

E F E K T Y

o przesunięcie realizacji zadań na 2019 r., co skutkowało zobowiązaniami na 2019 r. w kwocie 398 929,87 zł.
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„Mikrofauna w powiększeniu” na terenie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego

Infrastruktura terenowa służąca edukacji przyrodniczej na terenie Gminy Parysów

Mikrofauna w powiększeniu – poznać to znaczy zrozumieć i polubić (etap I)” była zadaniem realizowanym przez Warszawski
Ogród Zoologiczny. W ramach przedsięwzięcia zakupiono
6 profesjonalnie wykonanych makiet wiernie naśladujących
chrząszcza, konika polnego, mrówkę, komara, pszczołę i pająka krzyżaka. Realizacja zadania daje możliwość dokładnego

W 2018 r. Gmina Borowie zrealizowała projekt pn.:
„Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie w miejscowościach Słup Pierwszy i Głosków” dofinansowany w kwocie
224 137,72 zł. W ramach zadania utworzono m.in. ścieżkę
edukacyjną w miejscowości Słup Pierwszy oraz Głosków wyposażoną w 73 elementy infrastruktury edukacyjnej, w tym 27
tablic oraz nasadzenia krzewów w liczbie 110 szt.
Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia wiedzy
z zakresu fauny i flory, wzrostu świadomości ekologicznej oraz
kształtowania postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród wszystkich
osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną oraz uczestnicy
warsztatów realizowanych w ramach projektu.
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Ścieżka edukacyjna w Świerczu odwiedzana przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamilę Mokrzycką

Ścieżki edukacyjne w miejscowości Słup Pierwszy oraz Głosków na terenie Gminy Borowie
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Przekazanie środków państwowym jednostkom
budżetowym
W 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie rozpoczęła realizację dwuletniego projektu
pn.: „Mazowieckie rezerwaty przyrody” przewidzianego do
dofinansowania w formie przekazania środków PJB w kwocie
200 147,50 zł.
W ramach powyższego zadania, powstały materiały edukacyjne – mapy ukazujące szlaki udostępnione na terenach

rezerwatów, broszury informacyjno-edukacyjne, film – przybliżające tematykę mazowieckich, a w szczególności warszawskich rezerwatów przyrody. W wyniku realizacji projektu
przekazane zostaną informacje o walorach przyrodniczych
Mazowsza, specyfice rezerwatów jako formy ochrony przyrody, zasadach obowiązujących w rezerwatach – przełoży się
to na wyższą świadomość społeczeństwa i niejako współudział
w trosce o zachowanie wartości przyrodniczych.

E F E K T Y
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W F O Ś i G W
W
W A R S Z A W I E

Materiały dofinansowane w ramach zadania „Mazowieckie rezerwaty przyrody”

Tryb indywidualny
W trybie indywidualnym dofinansowano 2 zadania z dziedziny edukacji ekologicznej.
Polskie
Towarzystwo
Zootechniczne
im.
Michała
Oczapowskiego zrealizowało organizację „I kongresu
Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko” dofinansowane w kwocie 44 738,00 zł.
Drugim projektem było zadanie zrealizowane przez
Uniwersytet Warszawski – Ogród Botaniczny pn.: „Ogród dwuwiecznie młody – 200 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Produkcja filmu ukazującego rolę Ogrodu
Botanicznego UW w edukacji ekologicznej” dofinansowane
w kwocie 16 436,00 zł.

–
2 0 1 8 r .

„I kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko” organizowany przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.
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OCHRONA PRZYRODY
W 2018 r. na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody ogłoszono następujące programy:
1. OP-1 pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody”,
1. OP-2 pn. „Działania na rzecz zwiększenia populacji
i ochrony pszczół w województwie mazowieckim”.
Nabór wniosków ogłoszony był od 29.03.2018 r., w trybie
otwartym do wyczerpania alokacji. Nabór wniosków w ramach przedmiotowych programów został zamknięty w dniu
07.11.2018 r.

listą, oraz 2 zadań zgłoszonych do dofinansowania w trybie
indywidualnym.
Ostatecznie zawarto 37 umów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na łączną kwotę
3 358 359,52 zł, w tym:
yy 28 umów dotacyjnych w ramach programu OP-1
na kwotę 2 556 116,53 zł,
yy 5 umów dotacyjnych w ramach programu OP-2
na kwotę 282 842,71 zł,
yy 2 umowy przekazania środków państwowym
jednostkom budżetowym na kwotę 323 275,28 zł,
yy 2 umowy dotacyjne w trybie indywidualnym na kwotę
196 125,00 zł.

W 2018 r. w zakresie ochrony przyrody wpłynęło 55 wniosków
o dofinansowanie na łączną kwotę 6 760 218,88 zł. Podjęto
decyzje o dofinansowaniu 37 zadań, w tym 28 zadań w formie dotacji w ramach programu OP-1, 5 zadań dotacyjnych
w ramach programu OP-2, 2 zadań w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, zgodnie z przyjętą

Wśród zadań z zakresu ochrony przyrody pod względem liczby złożonych wniosków dominowały zadania związane z działaniami na rzecz ochrony gatunkowej i pielęgnacji oraz konserwacji pomników przyrody i parków, alei i terenów zielonych.

Lista zawartych w 2018 r. umów z zakresu ochrony
przyrody

Liczba złożonych w 2018 r. wniosków z zakresu
ochrony przyrody

OP-1

OP-1

OP-2

OP-2

Państwowe
jednostki
budżetowe

Państwowe
jednostki
budżetowe

Tryb
indywidualny

Tryb
indywidualny

Program OP-1 pn. „Zadania z zakresu ochrony
przyrody”

W S P A R C I A

Program skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, parków narodowych, parków krajobrazowych, stowarzyszeń, fundacji realizujących zadania związane z ochroną środowiska, uczelni wyższych, instytutów
badawczych oraz jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dofinansowanie
w formie dotacji nie mogło przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.

W ramach programu dofinansowaniu podlegały przedsięwzięcia polegające na opracowaniu projektów planów ochrony
dla obszarów podlegających ochronie oraz czynnej ochronie
przyrody zgodnie z obowiązującymi planami ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, realizacji działań na
rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny, pielęgnacji i konserwacji pomników przyrody, parków, alei, terenów zielonych,
w szczególności stanowiących formy ochrony przyrody bądź
objętych ochroną konserwatora przyrody, renaturyzacji siedlisk
przyrodniczych, zdegradowanych i zniekształconych, oraz monitoringu w zakresie stanu zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych zadań.

E F E K T Y

Realizacja programów w 2018 r.
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Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół Powiatu Płockiego

Aktywna ochrona sowy uszatej na terenie Powiatu Płockiego
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W ramach powyższego programu wpłynęły 44 wnioski na
łączną kwotę 5 869 272,22 zł. Dofinansowanie w formie dotacji otrzymało 28 wniosków, 2 wnioski zostały rozpatrzone
negatywnie, w 6 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali
z realizacji zadania, natomiast 8 wniosków pozostało bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia dokumentów lub niespełnienia wymogów programu. Ostatecznie zawarto 28 umów
dotacyjnych na łączną kwotę 2 556 116,53 zł.
Program OP-2 pn. „Działania na rzecz zwiększenia
populacji i ochrony pszczół w województwie mazowieckim”. Program dotyczył dofinansowania w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie maksymalna kwota
dofinansowania wynosiła nie więcej niż 60 000,00 zł dla jednego Beneficjenta, w danym roku kalendarzowym. W ramach
przedmiotowego programu o dofinansowanie mogły ubiegać
się związki pszczelarskie, stowarzyszenia oraz zrzeszenia
pszczelarzy. Celem programu była ochrona bioróżnorodności
w zakresie działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony
pszczół w województwie mazowieckim poprzez zakup matek
pszczelich, pakietów i odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, drzew i krzewów miododajnych oraz owocnych. Końcowymi odbiorcami wsparcia
udzielonego związkom, stowarzyszeniom lub zrzeszeniom byli
pszczelarze (których Beneficjent objął projektem) posiadający
weterynaryjny numer identyfikacyjny, zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.
Końcowy odbiorca wsparcia musiał posiadać co najmniej 5 uli
z rodzinami pszczelimi. Złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na łączną kwotę 282 842,71
zł. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Ostatecznie
w 2018 r. zawarto 5 umów na kwotę 282 842,71 zł.
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Liczba zawartych w 2018 r. umów z zakresu
ochrony wód

2 0 1 8 r .

Liczba złożonych w 2018 r. wniosków z zakresu
ochrony wód

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód w 2018 roku dofinansowywane były w ramach dwóch programów:
1. OW-1 pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu
gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych”,
1. OW-2 pn. „Zadania z zakresu ochrony wód”.

–

Nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach
programów OW-1 i OW-2 ogłoszono od dnia 28.03.2018 r.
do wyczerpania alokacji (nabory zostały zamknięte z dniem
31.12.2018 r.).

W 2018 roku w ramach dziedziny ochrony wód złożono 101
wniosków o udzielenie dofinansowania (wyłącznie w formie
pożyczek) na łączną kwotę 134 083 604,96 zł.
Pozytywnie rozpatrzono 65 wniosków, w ramach których
przyznano dofinansowanie w formie pożyczki w łącznej kwocie 81 767 580,58 zł (w tym 1 wniosek o dofinansowanie
w formie pożyczki pomostowej i pożyczki długoterminowej).
Rozpatrzenie 21 wniosków zostało przesunięte na 2018 r.
Zawarto 77 umów o dofinansowanie w formie pożyczki na
łączną kwotę 106 317 072,74 zł, w tym 64 umowy na podstawie wniosków z 2018 r. na łączną kwotę 75 128 007,02 zł
oraz 13 umów pożyczek na podstawie wniosków z 2017 r., na
łączną kwotę 31 189 065,72 zł. Zawarcie 2 umów na łączną
kwotę 4 759 791,89 zł zostało przesunięte na 2019 r.

W A R S Z A W I E

OCHRONA WÓD – EFEKTY

Program
2017OW-1
Program
2017OW-2
Program
OW-1

Program
OW-2

Program
OW-2

Program
OW-2
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Program OW-1 pn. „Realizacja przedsięwzięć
z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych
w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych”
Program został skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz do podmiotów świadczących usługi
publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu (w formie pożyczki do
100% kosztów kwalifikowanych) podlegały przedsięwzięcia
polegające na:
yy budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących
oczyszczalni ścieków,
yy zagospodarowaniu osadów ściekowych,
yy budowie, rozbudowie i modernizacji podczyszczalni
ścieków,
yy budowie i przebudowie istniejących sieci
kanalizacyjnych,
yy budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji
zbiorczej.
W ramach ww. programu złożono 28 wniosków na łączną
kwotę dofinansowania w formie pożyczek 36 342 487,07 zł.
Jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia warunków programu, natomiast 2 wnioskodawców
zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie. Rozpatrzenie
11 wniosków zostało przesunięte na 2019 r.
Ostatecznie zawarto 14 umów z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania w formie pożyczki 11 295 297,51 zł.
Dodatkowo zawarto 5 umów na kwotę 21 632 932,22 zł na
podstawie wniosków złożonych w 2017 r.

E F E K T Y
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Realizacja programów w 2018 r.
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Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Życzliwej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka
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yy zakupem samochodów lub pojazdów do czyszczenia
i udrażniania kanalizacji, wozów asenizacyjnych,
koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach
technologicznych oczyszczalni,
yy budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz
infrastruktury towarzyszącej w zakresie, który służy
ochronie wód.
Dofinansowaniu podlegały również inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie ochrony wód.
W ramach programu złożono 73 wnioski o dofinansowanie
w formie pożyczek na łączną kwotę 97 741 117,89 zł, z czego 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu
nieuzupełnienia dokumentów, 6 Wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie, natomiast w przypadku 10 wniosków ich rozpatrzenie przesunięto na 2019 r.
Ostatecznie zawarto 50 umów o dofinansowanie na łączną
kwotę pożyczek 63 832 709,51 zł.
Dodatkowo zawarto 8 umów na kwotę 9 556 133,50 zł na
podstawie wniosków złożonych w 2017 r. Podpisanie 2 umów
na łączną kwotę 4 759 791,89 zł przesunięto na 2019 r.
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Program OW-2 pn. „Zadania z zakresu ochrony wód”
Beneficjentami ww. programu były jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
W ramach programu OW-2 dofinansowaniu (w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych) podlegały zadania
związane z:
yy porządkowaniem gospodarki ściekowej poprzez
budowę, rozbudowę i modernizację istniejących
oczyszczalni ścieków, podczyszczalni ścieków
oraz budowę i przebudowę istniejących sieci
kanalizacyjnych,
yy zagospodarowaniem osadów ściekowych,
yy budową podłączeń budynków do sieci kanalizacji
sanitarnej zbiorczej,
yy budową przydomowych oczyszczalni ścieków
posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN
12566-3+A2:2013,

W
W A R S Z A W I E
–
2 0 1 8 r .

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska, gm. Garwolin
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Realizacja zadań w ramach dziedziny monitoring środowiska
ukierunkowana była przede wszystkim na dofinansowanie monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, a także
rozbudowę i modernizację bazy pomiarowo-badawczej na
terenie województwa mazowieckiego, mającej na celu pozyskiwanie wiarygodnych informacji o stanie środowiska, zapewniających zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz wzmocnienie zarządzania środowiskiem. Wyniki
monitoringu oraz płynące z niego wnioski mają duże znaczenie
przy kształtowaniu polityki ochrony środowiska, a także przy
podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku zarejestrowania nagłego pogorszenia się stanu któregoś z elementów
środowiska. W 2018 r. dofinansowano zadania zaliczające się
do wszystkich powyższych rodzajów przedsięwzięć. Łącznie
wpłynęły 4 wnioski. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu
4 zadań w formie bezzwrotnego dofinansowania. Zawarto
łącznie 4 umowy na kwotę 3 751 197,90 zł.

Struktura dofinansowania w podziale na typy
zadań [zł]
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Monitoring środowiska
Aparatura i sprzęt laboratoryjny
Sprzęt kontrolno-pomiarowy
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Przekazanie środków państwowym jednostkom
budżetowym
W przypadku 3 zadań dofinansowanych przez Fundusz
w 2018 r. wnioskodawcą był Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ), a 1 zadanie realizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą
w Radomiu. Ze względu na fakt, iż obaj beneficjenci należą
do państwowych jednostek budżetowych, planowanie wydatków na monitoring odbywało się w oparciu o wnioski wstępne
złożone przez jednostkę, które zostały uwzględnione na liście
zadań państwowych jednostek budżetowych, przyjętych do
dofinansowania w 2018 r.
Zawarto 4 umowy przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 3 751 197,90 zł.

Formy składania wniosków

W S P A R C I A

W F O Ś i G W

MONITORING ŚRODOWISKA

Zestaw do oznaczenia azotu metodą Kjeldahla

E F E K T Y
W S P A R C I A

Państwowe jednostki budżetowe

Program 2017-OA-11

Porozumienie z Województwem
Mazowieckim

Program OA-1
Program OA-2

Program Priorytetowy
„Czyste Powietrze”

2 0 1 8 r .

Program 2017-OA-10

–

Liczba zawartych w 2018 r. umów z zakresu
ochrony powietrza (uwzględniono umowy zawarte
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

W A R S Z A W I E

Nabory wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć
w formie pożyczki w ramach ww. programów rozpoczęły się
w dniu 28.03.2018 r. Nabory prowadzone były w trybie
otwartym do wyczerpania zaplanowanej alokacji. Nabory nie
zostały zamknięte.
Ponadto dofinansowano przedsięwzięcia w ramach
Porozumienia w sprawie finansowania zadań z zakresu
ochrony środowiska realizowanych przez Województwo
Mazowieckie ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Wsparto
również realizację zadania realizowanego przez państwową
jednostkę budżetową.
W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 07.06.2018 r. zawarto
Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”. W dniu 28.08.2018 r. zawarto kolejne
Porozumienie (nr 1/2018), zgodnie z którym dokonano
podziału zadań związanych z realizacją cyklu jednodniowych
spotkań z mieszkańcami gmin z terenu województwa
mazowieckiego. Celem spotkań było upowszechnienie
świadomości odpowiedzialności indywidualnej mieszkańców
za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie działań
wpływających na poprawę stanu jakości powietrza (promowano
dostępne programy przyczyniające się do poprawy jakości
powietrza). Następnym etapem współpracy z NFOŚiGW było
zawarcie dnia 18.12.2018 r. umów udostępnienia środków:
yy na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
yy na udzielenie pożyczek i wspólnej realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W

Na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
w 2018 roku ogłoszono następujące programy:
1. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii”,
1. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego”.

W 2018 r. ostatecznie zawarto 53 umowy o dofinansowanie
na łączną kwotę 9 290 594,88 zł w tym:
yy 21 umów pożyczek na łączną kwotę
8 363 893,63 zł (2 umowy zawarto na podstawie
programów ogłoszonych w 2017 roku – na kwotę
2 424 000,00 zł),
yy 31 umów dotacji na łączną kwotę 656 182,82 zł
(w tym 29 umów zawarto z osobami fizycznymi
w ramach realizacji Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”),
yy 1 umowa przekazania środków państwowej jednostce
budżetowej na kwotę 270 518,43 zł.

W F O Ś i G W

OCHRONA POWIETRZA
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OCHRONA ZIEMI
Przedsięwzięcia proekologiczne z zakresu ochrony ziemi
w 2018 r. wspierane były w ramach programu OZ-1 pn.
„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach ww. programu rozpoczął się w dniu
28.03.2018 r. Z uwagi na wyczerpanie alokacji nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu
OZ-1 zakończono z dniem 29.03.2018 r. o godz. 15.30.
Udzielono dofinansowania również w ramach umowy udostępnienia środków Nr 391/2017/WF/US z dnia 22.12.2017 r.
zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w celu realizacji Programu Priorytetowego
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część
1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

w formie dotacji (do 80% kosztów kwalifikowalnych) mogły
składać jednostki samorządu terytorialnego w imieniu osób
fizycznych, będących mieszkańcami gmin oraz wspólnot mieszkaniowych (dofinansowanie w tym przypadku nie mogło stanowić pomocy publicznej).
Wnioskodawcy mogli starać się o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na
obszarach, gdzie wystąpiły szkody wywołane działaniem
żywiołów.

Ilość wniosków złożonych w poszczególnych
Wydziałach Funduszu z dziedziny ochrony ziemi

Ponadto udzielono dofinansowania na zadania w ramach trybu indywidualnego.
W ramach dziedziny ochrony ziemi w 2018 roku zostało złożonych 231 wniosków (z czego 1 wniosek został złożony na
dofinansowanie zarówno w formie pożyczki, jak i dotacji)
na łączną kwotę 10 665 765,23 zł, w tym: w formie dotacji
na kwotę 8 292 765,23 zł oraz w formie pożyczki na kwotę
2 373 000,00 zł.

5.1 Realizacja programu w 2018 r.
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Program OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie
azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
Program został skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, pozostałych osób prawnych, osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby
prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki
do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dofinansowanie

Wydział Zamiejscowy
w Ciechanowie

Wydział Zamiejscowy
w Siedlcach

Wydział Zamiejscowy
w Płocku

Wydział Zamiejscowy
w Radomiu

Wydział Zamiejscowy
w Ostrołęce

Biuro Funduszu
w Warszawie

E F E K T Y
W S P A R C I A
W F O Ś i G W
W
W A R S Z A W I E
–

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Siemiątkowo

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lutocin

yy 26 wniosków zostało złożonych po wskazanym
terminie naboru,
yy 1 wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się
o dofinansowanie.
Ostatecznie zawarto 197 umów dotacji na łączną kwotę
4 503 806,79 zł oraz 1 umowę pożyczki na kwotę 13 800,00 zł.

2 0 1 8 r .

W ramach programu złożono 224 wnioski o dofinansowanie
w formie dotacji, w tym:
yy 1 wniosek w formie pożyczki i dotacji z czego:
yy 196 wniosków w formie dotacji rozpatrzono
pozytywnie,
yy 1 wniosek w formie pożyczki i dotacji rozpatrzono
pozytywnie.
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Dane kontaktowe mogą ulec zmianie w związku z tym, że trwają prace nad zmianą adresów – prosimy śledzić
stronę internetową. http://wfosigw.pl/

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl
Obsługuje powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski,
warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski
Wydziały Zamiejscowe WFOŚiGW w Warszawie:
Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25
Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 03 32, fax (29) 760 03 32 w. 106
Obsługuje powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski
Wydział Zamiejscowy w Płocku
ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock
tel. (24) 231 33 80, fax (24) 231 33 85
Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki
Wydział Zamiejscowy w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom (zmiana adresu od 16.05.2018 r.)
tel. (48) 368 00 80, fax (48) 368 00 87
Obsługuje powiat: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce
tel. (25) 640 43 60, fax (25) 640 43 65
Obsługuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

Zapraszamy do punktów konsultacyjnych
Czyste Powietrze
Warszawa: ul. Ogrodowa 5/7, (22) 459 59 55
Ciechanów: ul. Mickiewicza 7, (23) 672 14 69
Ostrołęka: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, (29) 760 03 32
Płock: ul. Małachowskiego 8, (24) 231 33 83
Radom: ul. 25 Czerwca 68, (48) 368 00 80
Siedlce: ul. Asłanowicza 18, (25) 640 43 61

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 50 44 100
fax (22) 50 44 139
poczta@wfosigw.pl
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