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Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2018 została opracowana w oparciu o następujące 

dokumenty:  

 Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., 

 Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 

roku 2030,  

 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2016–2019 

z perspektywą do roku 2023,  

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 Program Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego, 

 Program małej retencji województwa lubelskiego, 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego,  

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 

lubelskiego na lata 2012-2032, 

 Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego, 

 Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, 

 Program ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska, 

 Priorytety województwa lubelskiego w zakresie projektów ekologicznych w roku 

2018 przekazane przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, 

 Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020. 

 

1. Priorytety ogólne 

1.  Wspieranie przedsięwzięć, które objęte zostały dofinansowaniem ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków zagranicznych.  

2.  Wspomaganie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska prowadzących do 

wypełnienia postanowień Traktatu Akcesyjnego oraz innych zobowiązań wynikających  

z prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska. 

 

2. Priorytety dziedzinowe  

 

2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Wspieranie działań służących realizacji celów: Dyrektywy 2000/60/WE (tzw. Ramowej 

Dyrektywy Wodnej), Dyrektywy 91/271/EWG (tzw. Dyrektywy Ściekowej) oraz Dyrektywy 

2007/60/WE (tzw. Dyrektywy Powodziowej) poprzez: 

 budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 porządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków, 

 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 poprawę zaopatrzenia w wodę pitną, w tym: budowę i modernizację stacji uzdatniania 

wody oraz budowę i modernizację sieci wodociągowych, a także inwestycje mające na 

celu zmniejszenie zużycia wody, 

 realizację programu małej retencji, programu gospodarki wodnej województwa 

lubelskiego oraz  programu ochrony przed suszą, w tym działania wynikające z Planu 

przeciwdziałania  skutkom suszy, 

 działania związane z nabywaniem, utrzymaniem, obsługą i zabezpieczeniem 

specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych służących wykonywaniu zadań  

z zakresu gospodarki wodnej,  
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 realizację zadań wynikających z  Programu wodno-środowiskowego kraju, 

 działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na obszarach 

wrażliwych na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

2.2. Ochrona powietrza 

W ramach ochrony powietrza Fundusz będzie wspierał: 

 ograniczenie niskiej emisji szczególnie w obszarach, gdzie wykazano przekroczenia 

pyłów PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu, 

 budowę odnawialnych źródeł energii, 

 działania zmierzające do ograniczenia emisji do powietrza  i zwiększenie 

efektywności energetycznej podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

zakłady przemysłowe, zakłady energetyki zawodowej i inne podmioty w zakresie 

wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii, 

 realizację zatwierdzonych programów ochrony powietrza, 

 działania ukierunkowane na obniżenie emisji benzo(a)pirenu poprzez opracowanie  

i realizację planów działań krótkoterminowych i programów ochrony powietrza, 

 ochronę przed hałasem, drganiami mechanicznymi i polem elektromagnetycznym, 

 rozwój ekologicznych form transportu, w tym elektromobilności, 

 stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie 

odpadów energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne). 

 

2.3. Ochrona powierzchni ziemi i  gospodarka odpadami 

Priorytetem w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarka odpadami będzie: 

 wspieranie działań ukierunkowanych na ograniczenie wytwarzania odpadów  

wynikających z Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów 

przewidzianych do finansowania ze środków wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, m.in. takich jak: 

 zmiana technologii na niskoodpadowe i bezodpadowe, 

 wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, 

 realizacja kompleksowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne wskazanych w Planie gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego, takich jak: 

 budowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów w tym Regionalnych 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), 

 usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów m. in. poprzez organizację  

i doposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK), 

 rekultywacja terenu składowisk odpadów niespełniających wymogów ochrony 

     środowiska oraz tych, których eksploatacja została zakończona, 

 unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania 

     wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-  

     2032. 

 budowa kwater na odpady azbestowe, 

 wspieranie działań ekologicznych obejmujących usuwanie skutków i zabezpieczanie  

      osuwisk ziemi, procesów erozyjnych i geologicznych, 

 wspieranie pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem 

odpadów ulegających biodegradacji, 

 wykorzystanie odpadów do celów energetycznych. 
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2.4. Ochrona przyrody 

Przedsięwzięcia służące:  utrzymaniu i przywracaniu do właściwego stanu zasobów przyrody,  

stabilności ekosystemów, zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków wraz z ich siedliskami,  

zmierzające do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz cennych 

zasobów środowiskowych: 

 wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody na terenach obszarów Natura 

 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody w województwie lubelskim, 

 opracowywanie planów ochrony dla parków krajobrazowych oraz rezerwatów 

przyrody, 

 inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, 

 realizacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, w tym wdrażanie 

 „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim 

 w latach 2009 - 2020”, 

 monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory w województwie 

lubelskim oraz ocena efektów prowadzonych działań ochronnych, 

 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, zagrażających gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym, 

 rewaloryzacja zieleni w parkach będących przedmiotem ochrony na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 prace leczniczo – pielęgnacyjne drzew ze szczególnym uwzględnieniem pomników 

przyrody, 

 urządzanie nowych terenów zieleni i zadrzewienia, 

 ochrona zasobów leśnych województwa. 

 

2.5. Edukacja ekologiczna 

Działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, upowszechnianie idei zrównoważonego 

rozwoju, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz rozwój infrastruktury służącej 

edukacji ekologicznej, w szczególności dofinansowywanie działań edukacyjnych dotyczących 

ochrony środowiska skierowanych do dzieci i młodzieży. 

 

2.6. Monitoring stanu środowiska 

Wspieranie organizacji systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska przez 

doposażanie placówek wykonujących badania ujęte w programach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 

2.7. Zapobieganie oraz likwidacja poważnych awarii i ich skutków  

Przedsięwzięcia w zakresie: 

 przeciwdziałania oraz wspomagania działań polegających na zapobieganiu i likwidacji 

skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

 wspieranie zadań z dziedziny ratownictwa ekologicznego i chemicznego, 

 zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. 

 

2.8. Inne 

Wspieranie finansowe realizacji innych zadań w zakresie ochrony środowiska, wynikającychz 

decyzji władz państwowych i samorządowych województwa, w tym: 

 opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem, aktualizacja programów 

ochrony środowiska, ochrony powietrza, programów usuwania azbestu, planów 

gospodarki odpadami oraz sprawozdań i raportów z ich realizacji. 
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Wsparcie rozwoju i wdrażania przyjaznych środowisku technologii i innowacji poprzez 

finansowanie/współfinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach 

priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  

w Lublinie. 

 

WFOŚiGW w Lublinie w przypadku posiadania wolnych środków dyspozycyjnych, może 

finansować pozostałe przedsięwzięcia nie mieszczące się w liście przedsięwzięć 

priorytetowych, a służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

 

 

 

 


