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I. WPROWADZENIE 
 

W roku sprawozdawczym 2014 r. działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie /zwanego dalej Funduszem/ opierała się  

o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), jak również rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479). 

Działalność Funduszu w 2014 r. koncentrowała się na realizacji zadań i celów 

statutowych polegających w głównej mierze na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek, 

dotacji, dopłaty do kredytów bankowych oraz na przekazywaniu środków państwowym 

jednostkom budżetowym, a także częściowym umarzaniu pożyczek. Udzielanie 

dofinansowania następowało w oparciu o przyjęte i zatwierdzone dokumenty na 2014 r. m.in. 

plan działalności i plan finansowy, listę przedsięwzięć priorytetowych, a także „Strategię 

działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2013-2016”. 

Wartość finansowego wsparcia udzielonego w 2014  r. na inwestycje i przedsięwzięcia 

ekologiczne wyniosła ponad 111 mln zł (dla porównania w 2013 r. była to kwota 77 mln zł). 

Pomoc finansowa najczęściej udzielana była w formie pożyczek i wyniosła ponad 102 mln zł. 

Należy podkreślić, iż po raz pierwszy w działalności Funduszu wartość wypłaconych 

pożyczek przekroczyła kwotę 100 mln zł. Dotacji ze środków własnych Funduszu wypłacono 

8,4 mln zł w tym 1,4 mln zł przekazano państwowym jednostkom budżetowym za 

pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto, w ramach obowiązujących 

procedur częściowo umorzono 82 pożyczki na kwotę ponad 10,3 mln zł.  

Głównymi kierunkami wydatkowania środków w 2014 r. były: ochrona wód 37,4%, 

gospodarka wodna 21,6%, ochrona powierzchni ziemi 19,6% i ochrona atmosfery 15,4%   

w stosunku do ogółu środków przewidzianych na ochronę środowiska. Pozostałe środki  

przeznaczono m.in. na przeciwdziałanie i likwidację skutków poważnych awarii, ochronę 

przyrody, edukację ekologiczną i monitoring stanu środowiska. Zrealizowana przez Fundusz 

pomoc finansowa stanowiła istotne wsparcie zwłaszcza dla jednostek samorządowych 

różnego szczebla - głównych beneficjentów tej pomocy.  

Fundusz już 8 rok pełnił rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko /POIiŚ/ dla projektów z terenu województwa lubelskiego  

o wartości poniżej 25 mln euro w ramach dwóch osi priorytetowych POIiŚ, tj.: osi 

priorytetowej: I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka odpadami 

i ochrona powierzchni ziemi. W ramach wdrażania tego instrumentu finansowego przekazano 

beneficjentom środki w kwocie ponad 80 mln zł (dla porównania w 2013 r. była to kwota  

45 mln zł). 

Szczegółowy opis działalności w 2014 r. w zakresie gospodarki finansowej, 

kierunków finansowania zadań w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska, wielkości 

udzielonej pomocy finansowej i uzyskanych efektów ekologicznych i rzeczowych, a także 

działalność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawione 

zostały w dalszej części sprawozdania. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH 
 

1. RADA  NADZORCZA  
Rada Nadzorcza Funduszu w 2014 roku pracowała w 7-osobowym składzie: 

1. Marcin Gancarz  

   do 31.03.2014 r.  
- Przewodniczący Rady – Przedstawiciel Ministra Środowiska, 

   Cezary Starczewski 

    od 31.03.2014 r. 

2. Jan Kowalik - 
Sekretarz Rady - Wiceprzewodniczący Regionalnej Rady 

Ochrony Przyrody, 

3. Józef Kuropatwa - Przedstawiciel samorządu gospodarczego, 

4. Sławomir Struski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

5. Adam Wasilewski - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony 

Środowiska  Sejmiku Województwa Lubelskiego  

6. Stanisław Zięba - 
Wiceprzewodniczący Rady - Przedstawiciel organizacji 

ekologicznych, 

7. Leszek Żelazny - Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 

 

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła łącznie 

177 uchwał. Większość z nich dotyczyła przyznania pomocy finansowej oraz umorzeń 

pożyczek. Rada zatwierdziła 101 pożyczek, 8 dotacji (uchwały dotyczyły pożyczek  

i dotacji, których wartość jednostkowa przekraczała kwotę 122.922 zł, tj. 0,5% przychodów 

uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim i tym samym udzielenie ich, zgodnie z ustawą, 

było w kompetencji Rady). Rada podjęła 52 uchwały w sprawie częściowego umorzenia 

pożyczek. Pozostałe uchwały, w liczbie 16 związane były z organizacją i funkcjonowaniem 

Funduszu.  

Z ważniejszych decyzji Rady Nadzorczej warto wymienić: 

 zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2013 r.,  

 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 2013 r. 

 uchwalenie listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, przewidzianych do 

dofinansowania w roku 2015, 

 uchwalenie korekt planu działalności i planu finansowego Funduszu na rok 2014,  

w miesiącach marcu, sierpniu i listopadzie 2014 r., 

 wybór oferty dotyczącej badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014.    

 uchwalenie planu działalności i planu finansowego Funduszu na 2015 r., 

Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała i wspomagała prace Zarządu, analizowała 

stan realizacji planu roku 2014 oraz dokonywała bieżącej analizy działalności w zakresie 

udzielonej pomocy, zapoznając się z informacjami o podjętych decyzjach.  

 

2. ZARZĄD 
W skład Zarządu Funduszu  w 2014 r. wchodzili: 

 mgr inż. Wojciech Piekarczyk - Prezes Zarządu  

 mgr inż. Andrzej Gajak - Z-ca Prezesa Zarządu  

 mgr Jerzy Kuliński - Z-ca Prezesa Zarządu  

 mgr Lucjan Orgasiński - Z-ca Prezesa Zarządu  
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W roku sprawozdawczym Zarząd odbył  67 posiedzeń, podejmując 930 uchwał, zaś  jego 

prace koncentrowały się między innymi na: 

 podejmowaniu uchwał o udzielenie pożyczek, dotacji, przyznawaniu środków 

państwowym jednostkom budżetowym oraz dopłat do oprocentowania kredytów 

będących w gestii Zarządu,  

 przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu na 

posiedzenia Rady Nadzorczej,  

 podejmowaniu decyzji o częściowym umarzaniu pożyczek oraz przygotowywaniu 

wniosków o umorzenie pożyczek, będących w gestii Rady Nadzorczej, 

 realizowaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej, 

 bieżącej analizie przychodów i rozchodów Funduszu, 

 zagospodarowania okresowo wolnych środków, 

 płynności finansowej i zdolności do realizowania zobowiązań. 

 kontroli realizacji planu finansowo – rzeczowego w roku 2014, 

 prowadzeniu negocjacji z wnioskodawcami, co do zakresu i formy pomocy finansowej 

udzielanej na inwestycje związane z ochroną środowiska, 

 podejmowaniu decyzji o zmianie warunków zawartych umów, 

 realizacji zadań Funduszu związanych z pełnieniem funkcji  Instytucji Wdrażającej  

w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

dla osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi. 

Członkowie Zarządu uczestniczyli w naradach i spotkaniach, m.in. z: Ministerstwem 

Środowiska, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Zarządem NFOŚiGW, Bankiem 

Ochrony Środowiska, a także w naradach prezesów wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. W szerokim zakresie realizowana była współpraca  

z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. 

 

III. GOSPODARKA FINANSOWA 
 

1. PRZYCHODY  FUNDUSZU 
Podstawę gospodarki finansowej Funduszu w 2014 roku stanowią: roczny plan 

finansowy oraz plan działalności, uchwalone przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2013 roku, 

korygowane następnie w marcu, sierpniu i listopadzie 2014 roku. Przewidywał on przychody 

wraz ze spłatą rat pożyczek na poziomie 81.801.000 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 

79.941.583 zł i było niższe od planowanych o 1.859.417 zł  (2,3%) oraz niższe 

o  5.210.602  zł (6,1%) od przychodów uzyskanych w 2013 r. (tab. 1).  

Plan przychodów w 2014 roku został przekroczony w następujących pozycjach: 

przychody z oprocentowania pożyczek o 95.538 zł (1,5%), przychody z tytułu odsetek 

bankowych i przychodów z operacji kapitałowych o 563.287 zł (29,6%), oraz pozostałe 

przychody o 36.801 zł (45,4%). W pozycji przychodów, dotacje z budżetu państwa w ramach 

Pomocy Technicznej POIiŚ odnotowano wykonanie na poziomie planowanych wartości.  

Niższe o 567.258 zł (2,5%) wykonanie od planowanych wartości odnotowano we wpływach 

z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz o 1.995.540 zł (4,0%) 

w spłatach rat pożyczek.   
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Tab. 1. Szczegółowa struktura przychodów w 2014 r. na tle wykonania 2013 r. oraz planu na 2014 r. 

(w zł i %). 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2013 
Plan 2014 

Wykonanie 

2014 

%          

4:2 

%          

4:3 

1 2 3 4 5 6 

Wpływy z tytułu opłat i kar 12 684 209 22 620 000 22 052 742 173,9 97,5 

Spłaty rat pożyczek 60 567 730 49 700 000 47 704 460 78,8 96,0 

Przychody z oprocentowania pożyczek 5 990 797 6 500 000 6 595 538 110,1 101,5 

Wpływy z nadwyżek dochodów gmin z 

tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska oraz kary z ustawy 

śmieciowej 

1 574 667 0 7 552 0,5 X 

Przychody z operacji kapitałowych i 

odsetki bankowe 
2 604 980 1 900 000 2 463 287 94,6 129,6 

Dotacje z budżetu państwa w ramach 

Pomocy Technicznej POIiŚ 
946 865 1 000 000 1 000 203 105,6 100,0 

Pozostałe przychody  782 937 81 000 117 801 15,0 145,4 

Razem 85 152 185 81 801 000 79 941 583 93,9 97,7 

 

W kilku pozycjach przychodów odnotowano ich wzrost w stosunku do 2013 r. i tak: 

wpływy z tytułu opłat i kar wzrosły aż o 9.368.533 zł (73,9%) na co miały jednak wpływ 

zmiany w przepisach prawa, przychody z oprocentowania pożyczek o 604.741 zł (10,1%) 

oraz  dotacje z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ  o 53.338 zł (5,6%).  

Spadki przychodów w porównaniu do 2013 r. wystąpiły w: spłatach rat pożyczek 

o 12.863.270 zł (21,2%), przychodach z operacji kapitałowych i odsetek bankowych 

o 141.693 zł (5,4%) , wpływach z nadwyżek dochodów gmin z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska oraz kar z ustawy śmieciowej o 1.567.115 (95,5%) oraz 

w pozostałych przychodach o  665.136 (85,0%).  

W 2013 roku nastąpił 50% spadek we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska i był efektem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji 

niektórych obciążeń  administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2013 r. poz. 1 342). 

Na podstawie tych przepisów Wojewódzki Fundusz otrzymał w 2013 r. tylko 50% 

planowanych wcześniej wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska. Sytuacja ta wróciła do normy w 2014 r. i wpływ z opłat i kar 

wzrosły o prawie 74% w stosunku do 2013 roku. 

Zmniejszenie przychodów z nadwyżek dochodów gmin z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska oraz kar z ustawy śmieciowej w 2014 roku , to brak tych nadwyżek w Gminie 

Lubartów, w/w przychody dotyczą tylko kar które wymierza Wojewódzki Inspektoraty 

Ochrony Środowiska. Spadek pozostałych przychodów spowodowany był częściową korektą 

odpisu aktualizującego wartość posiadanych akcji BOŚ SA w 2013 r.   

  



Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Lublinie za rok 2014   

 6 

14,9%

3,1% 1,1%

1,9%

7,0%

71,1%

0,9%

Wpływy z tytułu opłat i kar

Spłaty rat pożyczek

Przychody z oprocentowania pożyczek

Wpływy z nadwyżek dochodów gmin z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska oraz kary z ustawy śmieciowej
Przychody z operacji kapitałowych i odsetki bankowe

Dotacje z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej

POIiŚ
Pozostałe przychody 

 

0,1%
1,3%

3,1%
0,0%

8,2%

27,6%

59,7%

Wpływy z tytułu opłat i kar

Spłaty rat pożyczek

Przychody z oprocentowania pożyczek

Wpływy z nadwyżek dochodów gmin z tytułu opłat i kar za

korzystanie ze środowiska oraz kary z ustawy śmieciowej

Przychody z operacji kapitałowych i odsetki bankowe

Dotacje z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej

POIiŚ

Pozostałe przychody 

 
  Wykres 1.Struktura przychodów w 2013 r.    Wykres 2. Struktura przychodów w 2014 r.  
 

Największy udział w przychodach Funduszu zarówno w 2013 r. jak i w 2014 r. 

(wykres 1 i 2), stanowiły wpływy z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wpływy  

z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kolejne pozycje to przychody  

z oprocentowania pożyczek, z operacji kapitałowych i odsetek bankowych, wpływy  

z nadwyżek dochodów gmin i powiatów oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Pomocy 

Technicznej POIiŚ. Udział pozostałych przychodów jest marginalny. 

 

2. ROZCHODY FUNDUSZU 
W 2014 roku Fundusz zrealizował rozchody w kwocie 117.416.090 zł (tab. 2). Były 

one wyższe od wykonania w 2013 r. aż o 34.938.579 zł, tj. o 42,4% oraz niższe od 

planowanych o 7.190.910 zł, tj. o 5,8%.  Niemal we wszystkich pozycjach  rozchodów w 

analizowanym roku w porównaniu do 2013 r. odnotowano wzrost: w wypłaconych dotacjach 

o 414.007 zł (6,3%), w wypłaconych pożyczkach o 33.267.767 zł (48,3%), w dopłatach do 

odsetek od kredytów i częściowej spłacie kapitału kredytów bankowych o 523.254 zł 

(243,5%), w wydatkach inwestycyjnych o 16.916  zł (89,1%), w kosztach utrzymania RN, 

Biura i Zarządu o 90.760 (1,7%)  oraz w pozostałych kosztach i wydatkach o 634.790 zł 

(733,0%) na co główny wpływ miało utworzenie odpisu aktualizującego na posiadane akcje  

banku BOŚ SA. 

 
Tab. 2. Szczegółowa struktura rozchodów w 2014 r. na tle wykonania w 2013 r. oraz planu na rok 2014 

 (w zł i %). 

ROZCHODY 
Wykonanie 

2013 
Plan 2014 

Wykonanie 

2014 

%              

4 : 2 

%               

4 : 3 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 82 477 511 124 607 000 117 416 090 142,4 94,2 

Wypłacone dotacje  6 520 677 8 893 000 6 934 684 106,3 78,0 

Wypłacone pożyczki 68 832 651 107 221 000 102 100 418 148,3 95,2 
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Dopłaty do odsetek od kredytów, 

częściowe spłaty kapitału kredytów 

bankowych, nagrody, zwrot podatku od 

nieruchomości 

214 901 839 000 738 155 343,5 88,0 

Środki przekazywane państwowym 

jednostkom budżetowym za pośrednictwem 

rezerwy celowej budżetu państwa 

1 463 736 1 455 000 1 454 821 99,4 100,0 

Koszty utrzymania RN, Biura i Zarządu 5 339 952 5 742 000 5 430 712 101,7 94,6 

Pozostałe koszty i wydatki 86 599 407 000 721 389 833,0 177,2 

Wydatki inwestycyjne 18 995 50 000 35 911 189,1 71,8 

 

W strukturze rozchodów Funduszu (wykres 3 i 4) największy udział, zarówno  

w 2013 r.  jak i w 2014 r., stanowiły wypłaty pożyczek. Ich udział w rozchodach 2014 r. 

ogółem wyniósł 87,0% i był wyższy o 3,6 p.p. w porównaniu z rozchodami w 2013 r. 
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  Wykres 3. Struktura rozchodów w 2013 r.   Wykres 4. Struktura rozchodów  w 2014 r.  
 

Udział dotacji w strukturze rozchodów wyniósł 5,9% i był niższy o 2,0 p.p. od 

wskaźnika uzyskanego w 2013 r. Kolejną pozycję stanowiły koszty Rady Nadzorczej, Biura  

i Zarządu, których udział w strukturze w 2014 r. wyniósł 4,6%,  natomiast w 2013 r. wskaźnik 

ten stanowił  6,5% ogółu rozchodów.  

Następna pozycja w strukturze wydatków w 2014 r. stanowiąca 1,2% ogółu wydatków 

to środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy 

celowej budżetu państwa, w 2013 r. środki te stanowiły 1,8% ogółu rozchodów. Dopłaty do 

oprocentowania kredytów i zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości w 2014 r. stanowiły 0,6%, zaś w 2013 r. 0,3% ogółu rozchodów. Pozostałe 

koszty i wydatki w strukturze 2014 r. wyniosły 0,6% i były wyższe o 0,5 p.p. od wskaźnika  

uzyskanego w 2013 roku. 
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2.1. FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PODZIALE  

NA DZIEDZINY 
Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin wynikało z założeń przyjętych  

w „Planie działalności Funduszu na 2014 r.”, „Liście zadań priorytetowych...” oraz z „Zasad 

udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW”. 

Struktura pomocy finansowej wypłaconej w 2014 r., obejmująca łącznie pożyczki, 

dotacje, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, częściową spłatę 

kapitału kredytów bankowych oraz dopłaty do oprocentowania kredytów, w podziale na 

dziedziny kształtowała się następująco: ochrona wód - 37,4%, gospodarka wodna - 21,6%,  

ochrona ziemi - 19,6%, ochrona powietrza -15,3%, nadzwyczajne zagrożenia - 2,3%, ochrona 

przyrody - 1,9% edukacja ekologiczna - 1,1%, monitoring stanu środowiska - 0,5%, oraz inne 

- 0,3%. (tab. 3, wykres 5 i 6). 
 

Tab. 3. Struktura wypłaconej pomocy finansowej w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków 

państwowym jedn. budżetowym, dopłat do oprocentowania kredytów, częściowej spłaty kapitału 

kredytów bankowych w 2013 r. i 2014 r. według dziedzin (w zł i %) 

Wydatki Wykonanie 2013 %  Wykonanie 2014 % 
%                 

4 : 2 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 76 979 318 100,0 111 228 078 100,0 144,5 

Ochrona powietrza 15 612 270 20,3 16 951 926 15,3 108,6 

Ochrona wód 37 223 632 48,3 41 549 358 37,4 111,6 

Gospodarka wodna 3 750 350 4,9 24 014 010 21,6 640,3 

Ochrona powierzchni ziemi 10 748 962 14,0 21 834 443 19,6 203,1 

Ochrona przyrody 1 051 860 1,4 2 114 997 1,9 201,1 

Edukacja ekologiczna 1 104 236 1,4 1 267 859 1,1 114,8 

Monitoring stanu środowiska 688 522 0,9 549 821 0,5 79,9 

Nadzwyczajne zagrożenia 6 376 378 8,3 2 576 804 2,3 40,4 

Inne 423 108 0,5 368 860 0,3 87,2 

 

14,0%

1,4%

1,4%

0,9%
8,3%

0,5%

20,3%

4,9%

48,3%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Edukacja ekologiczna

Monitoring stanu środowiska

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 

15,3%

0,3%

2,3%
0,5%

1,1%

1,9%

19,6%

21,6%
37,4%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Edukacja ekologiczna

Monitoring stanu środowiska

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 
Wykres 5. Struktura finansowania zadań 

ekologicznych wg dziedzin w 2013 r. 

Wykres 6. Struktura finansowania zadań 

ekologicznych wg dziedzin w 2014 r.  
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Największy udział w pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz stanowią pożyczki. 

Zmiany w strukturze wypłat pożyczek w poszczególnych dziedzinach w latach 2013 i 2014, 

są odbiciem zmian w strukturze udzielonej pomocy finansowej ogółem.  

 
Tab. 4. Struktura wypłaconych pożyczek w 2013 r. i 2014 r. według dziedzin (w zł i %) 

Pożyczki Wykonanie 2013 % Wykonanie 2014 % %  4 : 2 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 68 832 651 100,0 102 100 418 100,0 148,3 

Ochrona powietrza 14 776 651 21,5 15 666 782 15,3 106,0 

Ochrona wód  37 151 882 54,0 41 413 670 40,6 111,5 

Gospodarka wodna 3 117 395 4,5 22 756 734 22,3 730,0 

Ochrona powierzchni ziemi 8 637 953 12,5 20 144 554 19,7 233,2 

Ochrona przyrody 0 0,0 831 518 0,8 X 

Nadzwyczajne zagrożenia 5 148 770 7,5 1 287 160 1,3 25,0 

Inne 0 0,0 0 0,0 X 

 

 

54,0%

0,0%

7,5%

12,5%

4,5%

21,5%

0,0%

Ochrona powietrza

Ochrona wód 

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 

15,3%

0,0%

1,3%
0,8% 19,7%

22,3%

40,6%

Ochrona powietrza

Ochrona wód 

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 
  Wykres 7. Struktura wypłaconych pożyczek wg  

  dziedzin w 2013 r. 

  Wykres 8. Struktura wypłaconych pożyczek wg   

  dziedzin w 2014 r.  

 

Najwięcej środków w formie pożyczek zostało skierowane na: ochronę wód - 40,6%, 

gospodarkę wodną - 22,3%, ochronę ziemi - 19,7% oraz ochronę powietrza - 15,3%. 

Szczegółowe informacje o wielkości dofinansowania zadań realizowanych w poszczególnych 

dziedzinach w formie pożyczek w 2013 r. i 2014 r. oraz ich strukturę przedstawia (tab. 4, 

wykres 7 i 8).  
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Tab. 5. Struktura wypłaconych dotacji oraz środków przekazanych państwowym jednostkom 

budżetowym w 2013 r. i 2014 r. według dziedzin (w zł i %) 

Dotacje oraz przekazania 

środków pjb 

Wykonanie 

2013 
% 

Wykonanie 

2014 
% 

%             

4 : 2 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 7 984 413 100,0 8 389 505 100,0 105,1 

Ochrona powietrza 812 855 10,2 658 554 7,8 81,0 

Ochrona wód 0 0,0 40 000 0,5 X 

Gospodarka wodna 565 215 7,1 1 249 292 14,9 221,0 

Ochrona powierzchni ziemi 2 111 009 26,4 1 689 889 20,1 80,1 

Ochrona przyrody 1 051 860 13,2 1 283 479 15,3 122,0 

Monitoring stanu środowiska 688 522 8,6 549 821 6,6 79,9 

Edukacja ekologiczna 1 104 236 13,8 1 267 859 15,1 114,8 

Nadzwyczajne zagrożenia 1 227 608 15,4 1 289 644 15,4 105,1 

Inne 423 108 5,3 360 967 4,3 85,3 

 

0,0%

7,1%

26,4%

13,2%8,6%

13,8%

15,4%
5,4%

10,2%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Monitoring stanu środowiska

Edukacja ekologiczna

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 

7,8%

6,6%

15,1%

15,4%

4,3%

0,5%

14,9%

20,1%15,3%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona przyrody

Monitoring stanu środowiska

Edukacja ekologiczna

Nadzwyczajne zagrożenia

Inne

 
  Wykres 9. Struktura wypłaconych dotacji oraz  

środków przekazanych państwowym jednostkom 

budżetowym wg dziedzin w 2013 r. 

  Wykres 10. Struktura wypłaconych dotacji oraz 

środków przekazanych państwowym jednostkom 

budżetowym wg dziedzin w 2014 r. 
 

Drugą formą pomocy finansowej były dotacje oraz środki przekazane państwowym 

jednostkom budżetowym. Główne dziedziny finansowania zadań w tej formie w 2014 r. to: 

ochrona powierzchni ziemi - 20,1%, nadzwyczajne zagrożenia - 15,4%, ochrona przyrody - 

15,3%,  edukacja ekologiczna - 15,1% ochrona przyrody - 15,3% oraz gospodarka wodna - 

14,9%. Szczegółowe informacje o wielkości zadań realizowanych w poszczególnych 

dziedzinach w formie dotacji w 2013 i 2014 r. oraz ich strukturę przedstawia (tab. 5, wykres 9 

i 10). 

W ramach swojej statutowej działalności Fundusz udziela także pomocy finansowej  

w formie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na zadania związane  
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z ochroną środowiska. W 2014 r. dopłaty te wyniosły 64.335 zł, zaś w 2013 r. 162.254 zł.  

Ta forma dofinansowania dotyczyła następujących dziedzin: ochrona wód, ochrona powietrza 

i ochrona powierzchni ziemi. 

W 2014 r. po raz pierwszy udzielono pomocy finansowej w formie częściowej spłaty 

kapitału kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby fizyczne w Banku Ochrony 

Środowiska SA. Na ten cel wydatkowano kwotę 665.927 zł i dotyczyło to dziedzin: ochrony 

powietrza oraz ochrony wód. 

Ponadto wypłacono 7.893 zł w formie zwrotów gminom podatku od nieruchomości 

będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami. 

Znaczącą formą finansowania ochrony środowiska były umorzenia pożyczek.  

Struktura umorzeń pożyczek jest odzwierciedleniem finansowania poszczególnych dziedzin 

ochrony środowiska w latach poprzednich. Największą wartość umorzonych pożyczek 

odnotowano w dziale ochrona wód - 57,1% ogółu umorzeń, kolejne pozycje zajmują  ochrona 

powietrza - 30,1%,  ochrona powierzchni ziemi - 5,9%, nadzwyczajne zagrożenia - 3,6%. oraz 

gospodarka wodna – 3,3%. (tab.6, wykres 11 i 12). 

 
Tab. 6. Struktura umorzeń pożyczek udzielonych w 2013 r. i 2014 r. według dziedzin (w zł i %) 

Umorzenia 
Wykonanie 

2013 
% 

Wykonanie 

2014 
% 

%                   

4 : 2 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 7 508 751 100,0 10 308 361 100,0 137,3 

Ochrona powietrza 3 020 854 40,2 3 102 684 30,1 102,7 

Ochrona wód 3 877 054 51,6 5 882 412 57,1 151,7 

Gospodarka wodna 243 250 3,3 345 290 3,3 141,9 

Ochrona powierzchni ziemi 254 218 3,4 602 322 5,9 236,9 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 113 375 1,5 375 653 3,6 331,3 

Inne 0 0,0 0 0,0 X 

 

 

1,5%
40,2%

51,6%

3,3%

3,4%
0,0%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Inne

 

5,9%0,0%
3,6%

3,3%

57,1%

30,1%

Ochrona powietrza

Ochrona wód

Gospodarka wodna

Ochrona powierzchni ziemi

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Inne

 
 

Wykres 11. Struktura umorzonych pożyczek wg 

dziedzin w 2013 r. 

Wykres 12. Struktura umorzonych pożyczek wg 

dziedzin w 2014 r. 
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2.2.  ZAWARTE UMOWY I DECYZJE UMORZENIOWE 
W 2014 r. Fundusz zawarł 128 umów pożyczkowych na kwotę 98.126.115 zł,  

450 umów dotacji i przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 

11.217.286 zł, częściowo umorzył 82 pożyczki na kwotę 10.308.361 zł oraz udzielił 79 dopłat 

w postaci częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych o wartości 665.927 zł. 

W porównaniu do 2013 r. nastąpił znaczny wzrost przeciętnej wysokości zawartej pożyczki 

z 525.096 zł do 766.610 zł oraz wzrost średniej wartości zawartej umowy dotacji z 24.398 zł 

do 24.927 zł. Wzrosło również przeciętne umorzenie pożyczki w 2014 r. i wynosiło  

125.712  zł w porównaniu do 97.516 zł w 2013 r.  
 

Tab. 7. Ilość i wartość zawartych umów pożyczek, dotacji i dopłat do oprocentowania kredytów oraz  

umorzeń w latach 2013 - 2014  (w zł). 

Zawarte umowy 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 

ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Pożyczki 133 85 875 892 114 59 860 991 128 98 126 115 

Dotacje i przekazania śr. pjb 437 10 266 903 427 10 417 929 450 11 217 286 

Częściowe spłaty kapitału 

kredytów bankowych 18 42 925 8 9 608 79 665 927 

Umorzenia 96 8 783 545 77 7 508 751 82 10 308 361 

 

Wypłacone w 2014 r. środki finansowe na ochronę środowiska dotyczą  

w przeważającej części umów pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów zawartych w danym 

roku, jednakże część z nich  stanowią umowy wieloletnie, z których wynikają zobowiązania 

do realizacji w latach następnych. Na koniec 2014 r. wielkość zobowiązań warunkowych 

z tytułu zawartych umów pożyczek, dotacji i dopłat do kredytów wyniosła  22.093.435 zł.   

    

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1479), WFOŚiGW w Lublinie sporządził 

na koniec 2014 r. roczne sprawozdanie finansowe, które było przedmiotem badania przez 

firmę ANALOG Sp. z o.o. w Lublinie. Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię biegłego 

rewidenta. Bilans oraz rachunek zysków i strat przedstawia tabela 8 i 9.  

 
Tab. 8. Bilans na dzień 31.12.2014 r. i jego dynamika w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. 

L.p. Wyszczególnienie 2013 2014 
%               

4 : 3 

1 2 3 4 5 

AKTYWA       

A AKTYWA TRWAŁE 106 165 020 145 456 419 137,0 

  I Wartości niematerialne i prawne 0 0 X 

    1 Inne wartości niematerialne i prawne 0 0 X 

  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 135 022 1 055 918 93,0 

    1 Środki trwałe 1 135 022 1 055 918 93,0 

      Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 95 838 95 838 100,0 

     Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 951 970 908 539 95,4 

     Urządzenia techniczne i maszyny 22 169 10 110 45,6 
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     Środki transportu 65 045 30 685 47,2 

     Inne środki trwałe 0 10 746 X 

  III Należności długoterminowe 102 262 811 142 101 859 139,0 

     Od pozostałych jednostek 102 262 811 142 101 859 139,0 

  IV Inwestycje długoterminowe 2 767 187 2 298 642 83,1 

     Udziały i akcje  2 767 187 2 298 642 83,1 

B AKTYWA OBROTOWE 127 559 950 99 866 775 78,3 

  I Zapasy 0 0 X 

  II Należności krótkoterminowe 53 499 171 58 062 253 108,5 

    1 Należności od pozostałych jednostek 53 499 171 58 062 253 108,5 

     z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy 1 300 683 52,5 

     z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. 0 0 X 

      inne 53 497 871 58 061 570 108,5 

  III Inwestycje krótkoterminowe 73 967 622 41 789 678 56,5 

    1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73 967 622 41 789 678 56,5 

     środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 746 707 687 227 10,2 

     inne środki pieniężne 67 220 915 41 102 451 61,1 

  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93 157 14 844 15,9 

AKTYWA RAZEM 233 724 970 245 323 194 105,0 

PASYWA       

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 212 994 304 219 643 305 103,1 

  I Kapitał (fundusz) podstawowy 199 176 987 202 626 826 101,7 

  II Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 10 367 478 10 367 478 100,0 

  III Zysk (strata) netto 3 449 839 6 649 001 192,7 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 20 730 666 25 679 889 123,9 

  I Rezerwy na zobowiązania 0 0 X 

    1 Pozostałe rezerwy 0 0 X 

  II Zobowiązania długoterminowe 20 215 100 25 235 033 124,8 

    2 Wobec pozostałych jednostek 20 215 100 25 235 033 124,8 

      kredyty i pożyczki 20 215 100 25 235 033 124,8 

  III Zobowiązania krótkoterminowe 506 605 442 162 87,3 

    1 Wobec pozostałych jednostek 494 740 434 842 87,9 

      kredyty i pożyczki 92 974 0 0,0 

      z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 8 288 19 477 235,0 

     z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 239 768 254 575 106,2 

     z tytułu wynagrodzeń 150 555 159 377 105,9 

     inne 3 155 1 413 44,8 

    2 Fundusze specjalne 11 865 7 320 61,7 

  IV Rozliczenia międzyokresowe 8 961 2 694 30,1 

     Inne rozliczenia międzyokresowe 8 961 2 694 30,1 

PASYWA RAZEM 233 724 970 245 323 194 105,0 

 

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost aktywów Funduszu 

o 11.598.224 zł (5,0%). Wpływ na to miał osiągnięty wynik finansowy oraz zaciągnięta 

pożyczka w NFOŚiGW w ramach programu REGION. 
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 Należności z tytułu wypłaconych pożyczek zostały w bilansie wykazane w wartości 

netto, tzn. zostały skorygowane o utworzone rezerwy z tytułu pożyczek trudnych 

(pożyczkobiorcy w upadłości). Na koniec 2014 r. wartość należności z powyższego tytułu 

wynosiła 672.016 zł. W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił znaczący wzrost 

należności z tytułu wypłaconych pożyczek o 44.402.130 zł (o 28,5 %). 

Majątek Funduszu jest finansowany w 91,5% przez fundusze własne oraz w 8,5 % 

przez zobowiązania. Na koniec 2014 r. stan funduszu własnego wynosił 219.643.305 zł.  

 
Tab. 9. Rachunek zysków i strat za rok 2013 i 2014 (w zł i %) 

L.p. Wyszczególnienie 2013 2014 
%               

4 : 3 

1 2 3 4 5 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 14 258 876 22 060 594 154,7 

I Opłaty i kary ekologiczne 14 258 876 22 052 742 154,7 

II Pozostałe przychody 0 7 852 X 

B. Koszty działalności operacyjnej 21 048 018 24 866 733 118,1 

I Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska 15 708 065 19 436 021 123,7 

  - dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów 8 154 314 9 127 661 111,9 

  - umorzenia ustawowe pożyczek 7 508 751 10 308 361 137,3 

  - nagrody na rzecz ochrony środowiska 45 000 0 0,0 

II Koszty funkcjonowania organów i biura 5 339 953 5 430 712 101,7 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B) -6 789 142 -2 806 139 41,3 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 007 945 1 062 800 105,4 

I Dotacje 946 865 1 006 231 106,3 

II Inne przychody operacyjne 61 080 56 569 92,6 

E. Pozostałe koszty operacyjne 8 172 6 400 78,3 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E) -5 789 369 -1 749 740 30,2 

G. Przychody finansowe 9 317 635 9 113 730 97,8 

I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 X 

II Odsetki 8 595 778 9 058 825 105,4 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 X 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 721 857 54 905 X 

V Inne 0 0 X 

H. Koszty finansowe 78 427 714 989 911,7 

I Odsetki 76 175 191 540 251,4 

II Aktualizacja wartości inwestycji 0 523 449 X 

III Inne 2 252 0 X 

I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F = G - H) 3 449 839 6 649 001 192,7 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J.I - J.II) 0 0 X 

I Zyski nadzwyczajne     X 

II Straty nadzwyczajne     X 

K. Zysk (strata) brutto = netto (I+/-J) 3 449 839 6 649 001 192,7 
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W związku z obowiązującymi przepisami, do „przychodów ze sprzedaży  

i zrównanych z nimi” zaliczane są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

oraz nadwyżki dochodów gmin z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska, natomiast do 

kosztów działalności operacyjnej wliczone zostały wypłacone dotacje, dopłaty do 

oprocentowania kredytów, częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych oraz przekazania 

środków państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, a także koszty 

związane z utrzymaniem biura.  

Wygenerowany zysk netto w wysokości 6.649.001 zł jest wyższy od zysku z roku 

poprzedniego o 3.199.162 zł (o 92,7%).  

 Przychody mające wpływ na wynik wyniosły 32.237.123 zł i były wyższe od 

przychodów ubiegłego roku o 7.652.667 zł (o 36,0%).  

Koszty mające wpływ na wynik wyniosły 25.588.122 zł i były wyższe od kosztów 

ubiegłego roku o 4.453.505 zł (21,1%).   

Z tytułu pełnienia przez Wojewódzki Fundusz roli Instytucji Wdrażającej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymano z budżetu państwa w ramach  

pomocy technicznej kwotę 1.006.231 zł jako częściowy zwrot wydatków poniesionych z tego 

tytułu.  

Osiągnięty zysk został w całości przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego. 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU NA RZECZ POZYSKIWANIA 

I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA 

I ŚRODOWISKO – I i II OŚ PRIORYTETOWA 
 

Rok 2014 był ósmym rokiem realizacji okresu programowania 2007 – 2013, w którym 

z Funduszu Spójności współfinansowane były między innymi projekty realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Od 2007 roku Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pełni rolę Instytucji 

Wdrażającej dla projektów z terenu województwa lubelskiego o wartości poniżej 25 mln euro, 

realizowanych w ramach dwóch osi priorytetowych POIiŚ, tj.: osi priorytetowej 

I Gospodarka wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi.  

W roku 2014 Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Funduszu ogłosiło cztery 

konkursy w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa, z czego 

konkursy nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 i 14/POIiŚ/1.1/10/2014 dotyczyły projektów z zakresu 

przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM natomiast konkursy 

nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 i 15/POIiŚ/1.1/12/2014 dotyczyły projektów inwestycyjnych. 

Ponadto Instytucja Pośrednicząca  ogłosiła cztery konkursy w ramach II osi priorytetowej: dla 

działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - konkursy nr: 9/POIiŚ/2.1/04/2014, 

10/POIiŚ/2.1/04/2014, 11/POIiŚ/2.1/10/2014 oraz 12/POIiŚ/2.1/10/2014. 

W ramach konkursów dla działania 1.1 łącznie do Wojewódzkiego Funduszu 

wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 to projekty inwestycyjne natomiast 10 to 

projekty z zakresu przygotowania dokumentacji: 

1) „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju - etap II” – beneficjent 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju 

(13/POIiŚ/1.1/04/2014). 

2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

w Tomaszowie Lubelskim” – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim (13/POIiŚ/1.1/04/2014). 
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3) „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja 

Lublin” – beneficjent Przedsiębiorstwo Komunalne "PEGIMEK" Sp. z o.o.  

w Świdniku (13/POIiŚ/1.1/04/2014). 

4) „Rozbudowa i modernizacja systemu/ infrastruktury wodno - kanalizacyjnej nt. Gminy 

Miejskiej Hrubieszów” – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie (13/POIiŚ/1.1/04/2014). 

5) „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie  

w latach 2016 – 2020” – beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji  w Lublinie Sp. z o.o. (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

6) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach projektu pn.: 

"Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji 

Dęblin - etap II" – beneficjent Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Dęblinie (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

7) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków  

w Krasnystawie” – beneficjent (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

8) „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną 

w Białej Podlaskiej” – beneficjent Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN"  

w Białej Podlaskiej (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

9) „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew - 

Etap I” – beneficjent Gmina Parczew (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

10) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w Gminie Opole Lubelskie” – beneficjent Gmina Opole Lubelskie 

(12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

11) „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej  

i analitycznej na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji 

sanitarnej w Lubartowie” – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Lubartowie (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

12) „Przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy  infrastruktury oczyszczania ścieków  

w aglomeracji Milejów - etap III” – beneficjent Spółka Wodno – Ściekowa 

w Milejowie (12/POIiŚ/1.1/04/2014). 

13) „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb gospodarki ściekowej na 

terenie m. Biłgoraj” – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Biłgoraju (14/POIiŚ/1.1/10/2014). 

14) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w Aglomeracji Kraśnik” – beneficjent Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku  (14/POIiŚ/1.1/10/2014). 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie łącznie w konkursach 

nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz 14/POIiŚ/1.1/10/2014 dziewięć projektów przygotowawczych 

uzyskało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną I stopnia, w związku z czym znalazły 

się na zatwierdzonej przez Ministra Środowiska Liście rankingowej projektów 

zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ. Ze względu na nieuzyskanie 

wymaganej punktacji w ramach oceny merytorycznej I stopnia oraz liczne braki formalne 

odrzucony został jeden projekt beneficjenta - Spółka Wodno - Ściekowa w Milejowie złożony 

w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.  

W przypadku konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 trzy projekty przeszły pozytywnie 

ocenę formalną i merytoryczną I stopnia na poziomie Instytucji Wdrażającej a następnie 

ocenę merytoryczną II stopnia w ramach Grupy Roboczej Instytucji Pośredniczącej,  

w wyniku czego otrzymały Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania 

dofinansowania z Funduszu Spójności. Projekt beneficjenta - Przedsiębiorstwo Gospodarki 
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Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, ze względu na liczne braki 

formalne, został odrzucony z dalszej oceny. 

W wyniku w/w odrzucenia projektu, beneficjent złożył do Instytucji Wdrażającej 

protest, który został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. 

Nabór i ocena projektów złożonych w konkursie nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014 zostaną 

rozstrzygnięte w roku 2015. 

W ramach konkursów dla działania 2.1 do Instytucji Wdrażającej nie wpłynęły 

wnioski o dofinansowanie projektów. 

W minionym roku Fundusz brał udział w pracach związanych z oceną merytoryczną  

II stopnia wniosków o dofinansowanie w ramach Grupy Roboczej przy Ministerstwie 

Środowiska, złożonych w poprzednich konkursach. Trzech pracowników Funduszu 

zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, wyznaczonych do prac w ramach w/w grupy, 

przeprowadziło łącznie 11 ocen w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko, aspektów 

technicznych oraz instytucjonalno i formalno – prawnych.  

 W roku 2014 Fundusz podpisał 11 umów o dofinansowanie projektów, oceniał 

wnioski o płatność pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, zlecał wypłatę 

unijnych środków finansowych, prowadził kontrole projektów (doraźne, u beneficjenta oraz 

prawidłowości zawierania umów w zakresie prawa zamówień publicznych). 

 Wypełniając zapisy Porozumienia w zakresie działań informacyjno - promocyjnych,  

w październiku 2014 r. Fundusz zorganizował szkolenie pn.:„Trwałość projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a zwrot 

dofinansowania” dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów I i II osi priorytetowej 

z terenu województwa lubelskiego. W omawianym okresie w prasie lokalnej opublikowany 

został artykuł dotyczący realizacji zadań w ramach POIiŚ oraz wykonane zostały materiały 

reklamowe promujące Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
 

1. Oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako 

Instytucja Wdrażająca w roku 2014 koordynował wdrażanie 14 projektów inwestycyjnych 

oraz 7 projektów przygotowawczych w ramach I osi priorytetowej, których łączny koszt 

stanowi 287,51 mln złotych a dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności wynosi  

150,89 mln zł: 

I. Projekty inwestycyjne: 

1)  „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Miejskiej 

Hrubieszów”, nr POIS.01.01.00-00-180/09 – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

2) „Porządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówka na terenie gm. Głusk 

w aglomeracji Lublin”, nr POIS.01.01.00-00-182/09 – beneficjent Gmina Głusk. 

3) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-

kanalizacyjnego”, nr POIS.01.01.00-00-253/09 – beneficjent Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. 

4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica”, nr POIS.01.01.00-00-

254/09 – beneficjent Gmina Biłgoraj. 

5) „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia 

w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, nr POIS.01.01.00-00-251/09 – beneficjent 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. 

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dereźnia Zagrody, Dereźnia 

Solska, Dereźnia Majdańska, Gromada”, nr POIS.01.01.00-00-243/12 – beneficjent 

Gmina Biłgoraj. 
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7) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach”, nr POIS.01.01.00-00-

034/13 – beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Rykach. 

8) „Przebudowa - modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”, 

nr POIS.01.01.00-00-044/13 – beneficjent Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku. 

9) „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

w Lublinie – etap II”, nr POIS.01.01.00-00-020/14-00, beneficjent Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.  
10) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”, 

nr POIS.01.01.00-00-019/14, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Międzyrzecu Podlaskim. 
11) „Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janów Lubelski- 

etap IV”, nr POIS.01.01.00-00-022/14, beneficjent - Gmina Janów Lubelski. 

12) „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Świdniku, aglomeracja 

Lublin”, nr POIiS.01.01.00-00-226/14, Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. 

z o.o. w Świdniku. 

13) „Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju – etap II”, 

nr POIiS.01.01.00-00-227/14, beneficjent - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Biłgoraju. 

14) „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

w Tomaszowie Lubelskim”, nr POIS.01.01.00-00-251/14, beneficjent - 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Tomaszowie Lubelskim. 

II. Projekty przygotowawcze: 

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Opole Lubelskie”, nr POIS.01.01.00-00-124/14, beneficjent - Gmina Opole 

Lubelskie. 

2) „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej 

i analitycznej na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji 

sanitarnej w Lubartowie”, nr POIS.01.01.00-00-125/14, beneficjent - PGK Sp. 

z o.o. w Lubartowie. 

3) „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną 

w Białej Podlaskiej”, nr: POIS.01.01.00-00-105/14, beneficjent - Bialskie Wodociągi i 

Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. 

4) „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew – 

Etap I”, nr POIS.01.01.00-00-123/14, beneficjent - Gmina Parczew. 

5) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn. 

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia 

w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”, nr POIS.01.01.00-00-102/14, 

beneficjent - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Dęblinie. 

6) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków  

w Krasnymstawie”, nr POIS.01.01.00-00-100/14, beneficjent - Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie. 

7) „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych w Lublinie  

w latach 2016 – 2020”, nr POIS.01.01.00-00-098/14, beneficjent - Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 
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W ramach I osi priorytetowej beneficjenci złożyli 27 wniosków sprawozdawczych, 

w tym 16 o płatność, z wykazanym postępem rzeczowym. Instytucja Wdrażająca 

zatwierdziła:  

1) 2 wnioski sprawozdawcze o płatność dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki 

ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówka na terenie gm. Głusk w aglomeracji Lublin”  

2) 6 wniosków sprawozdawczych dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, 

w tym 4 o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 13.551.720,92 zł, 

3) 2 wnioski sprawozdawcze dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Dąbrowica”, w tym 1 o płatność na kwotę wydatków 

kwalifikowanych 31.497,94 zł, 

4) 5 wniosków o płatność dla projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”, w tym 

5 sprawozdawczych, na kwotę wydatków kwalifikowanych 39.386.827,49 zł, 

5) 4 wnioski sprawozdawcze dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, 

Gromada”, w tym 2 o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.399.006,23 zł, 

6) 3 wnioski o płatność dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Rykach”, w tym 3 sprawozdawcze, na kwotę wydatków kwalifikowanych 

5.037.301,46 zł, 

7) 3 wnioski o sprawozdawcze dla projektu pn. „Przebudowa - modernizacja komunalnej 

oczyszczalni ścieków w Kraśniku”, w tym 1 o płatność na kwotę wydatków 

kwalifikowanych 3.500.000,00 zł 

8) 1 wniosek o płatność dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie - etap II”, w tym  

1 sprawozdawczy, na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.562.327,19 zł 

9) 1 wniosek sprawozdawczy dla projektu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa  systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - 

etap II. 
 

2. Oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi 
W ramach II osi priorytetowej w roku 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie koordynował wdrażanie 2 projektów, których 

łączny koszt stanowi 162,05 mln zł. Dofinansowanie w/w projektów ze środków Funduszu 

Spójności wynosi 81,45 mln zł. 

 W ramach II osi priorytetowej, działanie 2.1, beneficjenci złożyli 11 wniosków  

sprawozdawczych, w tym 7 o płatność, z wykazanym postępem rzeczowym. Instytucja 

Wdrażająca zatwierdziła: 
1) 6 wniosków o płatność dla projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania 

Odpadów w Dębowcu”, w tym 6 sprawozdawczych, na kwotę wydatków 

kwalifikowanych 28.235.769,64 zł, 

2) 5 wniosków sprawozdawczych dla projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów dla regionu Biała Podlaska, w tym 1 o płatność, na kwotę wydatków 

kwalifikowanych 892.571,50 zł. 

Całkowita wartość koordynowanych w 2014 roku przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach I i II osi priorytetowej 

projektów zamyka się kwotą 449,5 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania ze 

środków Unii Europejskiej dla w/w projektów wynosi 232,3 mln złotych.  
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Należy podkreślić, iż w roku 2014 Fundusz przekazał beneficjentom projektów 

realizowanych na terenie województwa lubelskiego: 

1)  w ramach  I osi priorytetowej POIiŚ – kwotę 47,57 mln zł, 

2)  w ramach II osi priorytetowej POIiŚ – kwotę 32,91 mln zł. 

 

Działania związane z wdrażaniem projektów w ramach PO IiŚ, czyli: zatrudnienie 

pracowników, ekspertów zewnętrznych, podnoszenie kwalifikacji, działania informacyjno-

promocyjne i inne, wspierane były środkami finansowymi pochodzącymi z XV osi 

priorytetowej PO IiŚ - Pomoc Techniczna. W roku 2014 Fundusz otrzymał zwrot 

poniesionych wydatków w ramach Rocznych Planów Działań za rok 2013 oraz 2014 – 2015 r.  

w kwocie 966.231,67 zł (w tym IV kwartał 2013 r. – 275.387,91 zł  oraz I, II i III kwartał 

2014 r. – 690.843,76 zł). 

 

V. DZIEDZINY FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1. OCHRONA WÓD 
 W dziale ochrona wód Fundusz zawarł w 2014 r. 78 umów na łączną kwotę 

38.293.111 zł, w tym 60 umów pożyczek na kwotę 38.200.808 zł, 1 umowę dotacji na kwotę 

40.000 zł oraz 17 dopłat do spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony 

Środowiska na kwotę 52.303 zł. 

Koszt całkowity zadań współfinansowanych przez Fundusz na postawie umów 

zawartych w 2014 r. wyniósł ogółem 80.673.545 zł. Udział pomocy Funduszu 

w przedsięwzięciach w dziale ochrona wód stanowił średnio 47,5% kosztów całkowitych 

zadań. 

W 2014 r. na ochronę wód wydatkowano łącznie kwotę 41.549.358 zł, w tym: 

41.413.670 zł w formie pożyczek, 40.000 zł w formie dotacji, 52.303 zł w formie spłat 

kapitału kredytów bankowych oraz 43.385 zł w formie dopłat do oprocentowania kredytów 

bankowych. Wielkość dofinansowania w formie zwrotnej stanowiła 99,7% wypłat w tym 

dziale. Pozostałe 0,3% wypłat stanowiło dofinansowanie w formie bezzwrotnej. Część 

wydatków stanowiły zobowiązania z umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym. 

Z tego tytułu przekazano w formie pożyczek kwotę 8.281.279 zł oraz w formie dopłat do 

odsetek kwotę 43.385 zł. 

Szczegółową strukturę wydatków poniesionych w 2014 r. w dziale ochrona wód 

przedstawiono w tab. 10 i na wykresie 13. 

 
Tab. 10. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona wód wg kierunków finansowania (w zł i %) 

Cel wydatków Pożyczki Dotacje 

Dopłaty do 

kredytów 

bankowych 

Razem 
Udział                    

% 

Budowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków 
11 090 857 40 000 53 965 11 184 822 26,9 

Budowa i modernizacja kanalizacji 28 864 173 0 41 723 28 905 896 69,6 

Sprzęt do eksploatacji infrastruktury 

wodno-ściekowej 
1 458 640 0 0 1 458 640 3,5 

Razem 41 413 670 40 000 95 688 41 549 358 100,0 
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 W 2014 roku zakończono 76 zadań z zakresu ochrony wód, w tym: budowę, 

rozbudowę bądź modernizację gminnych oczyszczalni pozwalających na zwiększenie 

możliwości oczyszczenia ścieków o 2045 m
3
/d, budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków w ilości 151 szt. o łącznej przepustowości 89 m3/d, budowę i modernizację 

kanalizacji sanitarnej o długości 252,6 km. 

Do największych pod względem wartości inwestycji zakończonych w 2014 r. należały: 

 Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki – 

Gmina Bełżyce, 

 Budowa oczyszczalni ścieków zakładowych ze Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów i Olesin – Gmina Kurów, 

 Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej 

do ul. Strojnowskiego, wraz z przyłączami do wpustów deszczowych – Miasto Lublin, 

 Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy 

Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin, 

 Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Biszcza, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Obsza, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie 

i Żółtańce Kolonia – Gmina Chełm, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Łabuńki Pierwsze, Łabunie, Wólka 

Łabuńska - Gmina Łabunie oraz Jatutów - Gmina Zamość, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica – Gmina Biłgoraj, 

 Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów deszczowych, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Mysłów oraz 

Ksawerynów- Gmina Wola Mysłowska, 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lipowiec i Panasówka - Gmina Tereszpol. 

 

Sumaryczne efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w 2014 r. w wyniku 

współfinansowania przez Fundusz zadań z dziedziny ochrony wód przedstawia tab. 11. 
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Tab. 11. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziale ochrona wód w 2014 r. 

Wyszczególnienie Jednostki 

Efekty 

uzyskane z 

umów 

zawartych w 

2014 r. 

Efekty 

uzyskane w 

2014 r. z 

umów 

wcześniej 

zawartych 

Efekty 

uzyskane w 

2014 r.  

/sumaryczne/ 

Wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków tys. m
3
/d 1,44 0,61 2,05 

Budowa kanalizacji sanitarnej km 60,74 190,55 251,29 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej km 1,31 0,00 1,31 

Budowa i modernizacja kanalizacji 

deszczowej 
km 7,62 5,40 13,03 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

ilość 

łączna przepustowość 

  

szt. 

m
3
/d 

  

150 

86,34 

  

1 

2,5 

  

151 

88,84 

 

Głównym beneficjentem Funduszu w realizacji zadań związanych z ochroną wód 

w 2014 r. były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały 62,9% środków 

wydatkowanych w omawianym dziale. W tab. 12 i na wykresie 14 przedstawiono strukturę 

pomocy finansowej wg statusu prawnego kontrahentów. 
 

Tab. 12. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona wód wg statusu prawnego kontrahentów ( zł i %). 

Rodzaj kontrahenta Pożyczki Dotacje 

Dopłaty do 

kredytów 

bankowych 

Razem 
Udział           

% 

Jednostki samorządu terytorialnego 26 094 610 0 41 723 26 136 333 62,9 

Jednostki nie należące do sektora 

finansów publicznych 
15 319 060 40 000 53 965 15 413 025 37,1 

Razem 41 413 670 40 000 95 688 41 549 358 100,0 

 

  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowano także realizację Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w ramach którego Polska wypełnia swoje 

zobowiązania wobec Traktatu Akcesyjnego i dąży do poprawy jakości wód zgodnie 

z dyrektywami Unii Europejskiej. Na zadania objęte KPOŚK przekazano kwotę  

14.472.891 zł, dofinansowując budowę oczyszczalni ścieków w Biszczy, rozbudowę 

i modernizację oczyszczalni ścieków w aglomeracji Ryki i Obsza oraz doposażenie 

oczyszczalni ścieków w Terespolu w sitopiaskownik do mechanicznego oczyszczania 

ścieków, a także budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej w 18 aglomeracjach. 
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W ramach tego programu w 2014 r. wybudowano 190,23 km kanalizacji sanitarnej 

oraz przeprowadzono modernizację 1,31 km kanalizacji sanitarnej, najwięcej 

w aglomeracjach: Bełżyce (32,92 km), Lublin (23,74 km), Obsza (19,63 km), Chełm (16,47 

km), Kurów (15,84 km), Niemce (13,03 km), Tereszpol (12,33 km), Biłgoraj ( 11,35 km), 

Biszcza (7,17 km) i Nałęczów (6,71 km). Do użytku oddano nową oczyszczalnię ścieków w 

Gminie Biszcza o przepustowości 80 m
3
/d oraz rozbudowane lub zmodernizowane 

oczyszczalnie ścieków w Bełżycach (zwiększenie przepustowości o 300 m
3
/d) i Obszy 

(zwiększenie przepustowości o 225 m
3
/d). 

Znaczną część środków wydatkowanych w dziale ochrona wód Fundusz przeznaczył 

na dofinansowanie zadań wspieranych ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel przekazano 

w formie pożyczek kwotę 13.641.237 zł w tym: 

- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotę 2.425.000 zł, 

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2007-2013 kwotę 1.226.765 zł, 

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwotę 

9.989.472 zł. 

 

2. GOSPODARKA WODNA 
W dziale gospodarka wodna Fundusz zawarł 29 umów na łączną kwotę 36.309.740 zł, 

w tym 14 umów pożyczkowych na kwotę 33.509.740 zł, 14 umów dotacji na kwotę 

2.600.000 zł oraz 1 umowę w sprawie przekazania środków państwowej jednostce 

budżetowej na kwotę 200.000 zł . 

Koszt całkowity zadań współfinansowanych przez Fundusz na podstawie zawartych 

umów wyniósł 49.618.271 zł. Udział pomocy finansowej Funduszu w omawianym dziale 

stanowił średnio 73,1% kosztów całkowitych zadań. 

Ogółem na gospodarkę wodną wydatkowano kwotę 24.021.903 zł, z czego 

22.756.734 zł stanowiły pożyczki, 1.049.292 zł - dotacje (tab. 13, wyk. 15),  7.984 zł - 

dopłaty do odsetek, 200.000 zł  - przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym 

oraz 7.893 zł  jako zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. Zobowiązania z umów z lat poprzednich wyniosły 1.719.521 zł, w tym 

1.711.537 zł z umów pożyczkowych oraz  7.984 zł z dopłat do odsetek. 

 
Tab. 13. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale 

gospodarka wodna wg kierunków finansowania (w zł i %). 

Cel wydatków Pożyczki Dotacje 
Przekazanie 

środków pjb 

Dopłaty do 

odsetek 

kredytów 

bankowych 

Inne formy 

finansowania 
Razem 

Udział             

% 

Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe 
 613 900 200 000 0 0 813 900                                                                          3,4 

Dokumentacja na 

odbudowę koryta 

Kanału Wieprz-

Krzna 

 435 392 0 0 0 435 392 1,8 

Przebudowa/ 

modernizacja stacji 

uzdatniania wody 

16 552 143 0 0 0 0 16 552 143 68,9 

Budowa i 

modernizacja sieci 

wodociągowej 

6 204 591 0 0 7 984 0 6 212 575 25,8 
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Zwrot utraconych 

dochodów z tytułu 
0 0  0 7 893 7 893 0,1 

zwolnienia z podatku 

od nieruchomości 

będących własnością 

Skarbu Państwa, 

gruntów pokrytych 

wodami 

       

Razem 22 756 734 1 049 292 200 000 7 984 7 893 24 021 903 100,0 

 

 
Pożyczki były wypłacone na inwestycje związane z budową, rozbudową  

i modernizacją stacji uzdatniania wody w Bogdance dla „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. 

w Bogdance, w miejscowości Dęby (gm. Lubycza Królewska) i Jeleniec (gm. Stanin) oraz na 

przebudowę SUW w  Łukowie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przede wszystkim 

dofinansowano budowę i rozbudowę  sieci wodociągowej w Biłgoraju, Lubartowie oraz   na 

terenie gminy Biała Podlaska, Biłgoraj, Dzwola, Hrubieszów, Kamień, Kraśnik, Telatyn 

i Zalesie .  

Warto nadmienić, że 8 zadań (w gminie Biała Podlaska, Dzwola, Hrubieszów, Telatyn 

i Zalesie) było realizowanych przy współudziale środków finansowych pochodzących z UE  

z programu PROW 2007-2013. Na inwestycje te przekazano kwotę 3.807.787 zł. 

W formie dotacji dofinansowano działania związane z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym: m.in. remont umocnień i skarp na rzece Włodawka, zabezpieczenie 

skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego Janowiec na długości 250m, odbudowę rowka 

opaskowego położonego przy grobli zbiornika Krzczeń, zabudowę wyrw w skarpach rzeki 

Sołokija w Tomaszowie Lubelskim, remont przepustu Strumienia Olszowieckiego, 

przywrócenie pełnej sprawności technicznej upustu wody ze zbiornika Zagłębocze oraz 

opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę i uszczelnienie  koryta Kanału Wieprz-

Krzna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dopłaty do odsetek kredytów bankowych w całości zostały przekazane na budowę 

sieci wodociągowych i budowę lub modernizację stacji wodociągowych wykonanych  

w latach poprzednich. 

W ramach przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym (RZGW  

w Warszawie) przeprowadzono odbudowę koryta rzeki Wieprz w  gminie Tarnawatka na 

długości 2,55 km  . 

Sumaryczne efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w 2014 r. w wyniku 

współfinansowania przez Fundusz zadań z dziedziny gospodarka wodna przedstawia tab. 14. 
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Tab. 14. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziale gospodarka wodna w 2014 r. 

Wyszczególnienie Jednostki 

Efekty 

uzyskane 

 z umów 

zawartych  

w 2014 r. 

Efekty 

uzyskane 

 w 2014 r.  

 z umów 

wcześniej 

zawartych 

Efekty 

uzyskane  

w 2014 r.  

/sumaryczne/ 

Wzrost wydajności stacji uzdatniania wody tys. m
3
/d 2,103 0  2,103 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 30,433 57,961 88,394 

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej km 0 4,398 4,398 

Długość odcinka regulowanej rzeki lub cieku km 0 9,21 9,210 

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego,  

w tym:  

- liczba ludności objętej środkami ochrony    

  przeciwpowodziowej, 

- powierzchnia obszaru chronionego przed  

  powodzią 

 

 

 

osoby 

 

ha 

 

 

 

1665 

 

1023 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

1665 

 

1023 

 

W 2014 roku przekazano do eksploatacji stację uzdatniania wody w Jeleńcu, gm. 

Stanin. Wybudowano 88,394 km sieci wodociągowej min. w gminie Biała Podlaska, Bełżyce, 

Biłgoraj, Hrubieszów, Kamień, Kraśnik, Kurów, Telatyn, Zalesie, Zamość  oraz w miastach: 

Biłgoraj i Lubartów.  Zmodernizowano również sieć wodociągową  na długości 4,398 km  

w Biszczy i w m. Dęby gm. Lubycza Królewska. Zakończono przebudowę stacji uzdatniania 

wody na pływalni letniej w Łukowie. 

 W  2014 roku  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 

zakończył  wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne związane z ochroną przeciwpowodziową.  

Od 2006 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. 

(Dz. U. Nr 142, poz. 1023) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu 

zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów 

pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, oraz 

gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, Fundusz po złożeniu przez gminę wniosku 

o zwrot „utraconych dochodów” przekazuje gminom kwotę środków stanowiącą 

równowartość wysokości tych dochodów. W ubiegłym roku była to kwota 7.893 zł. 

 Kontrahentami Funduszu w realizacji zadań związanych z gospodarką wodną 

były przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Tab. 15 Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale 

gospodarka wodna wg statusu prawnego kontrahentów ( zł i %). 

Rodzaj kontrahenta Pożyczki Dotacje 

Środki 

przekazane 

pjb 

 

Dopłaty do 

odsetek 

kredytów 

bankowych 

Inne formy 

finansowan

ia 

 

Razem 
Udział           

% 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

5 569 828 1 049 292 0 7  701 7 893 6 634 714 27,6 

Inne jednostki 

sektora finansów 

publicznych 

0 0 200 000 0   200 000 0,8 

Jednostki nie 

należące do sektora 

finansów 

publicznych 

17 186 906 0 0 283   17 187 189 71,6 

Razem 22 756 734 1 049 292 200 000 7 984 7 893 24 021 903 100,0 
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3. OCHRONA POWIETRZA 
 W dziale ochrona powietrza Fundusz zawarł 112 umów na łączną kwotę 

14.089.570 zł, dotyczących współfinansowania zadań, których celem było zmniejszenie 

zanieczyszczeń atmosfery. W tej liczbie były 34 umowy pożyczkowe na kwotę 12.737.391 zł, 

13 umów dotacji na kwotę 373.555 zł, 3 umowy przekazania środków państwowym 

jednostkom budżetowym na kwotę 365.000 zł oraz udzielono 62 dotacji na częściowe spłaty 

kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje realizowane przez 

osoby fizyczne polegające na budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Na ten 

cel przeznaczono 613.624 zł. 

 Ogółem na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 16.951.927 zł, w tym  

15.666.782 zł w formie pożyczek, 293.555 zł w formie dotacji, 12.966 zł w formie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych, a 613.624 zł przekazano jako dotacje na częściowe 

spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. Państwowym jednostkom 

budżetowym przekazano 365.000 zł. Część środków przekazano na podstawie umów 

zawartych przed rokiem sprawozdawczym. Z tego tytułu wypłacono kwotę  

4.659.471 zł. Szczegółową strukturę wydatków poniesionych w 2014 r. w dziale ochrona 

powietrza przedstawiono w tab. 16 oraz na wykresie 17. 
 

Tab. 16. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona powietrza wg kierunków finansowania (w zł i %) 

 

 
Pożyczki Dotacje 

Środki 

przekazane 

pjb 

Dopłaty do 

kredytów 

bankowych 

Razem 
Udział                    

% 

Termomodernizacja i 

termorenowacja 

budynków 

8 944 917 120 000 340 000 3 778 9 408 695 55,5 

Ograniczenie emisji z 

instalacji przemysłowych 
192 000 0 0 0 192 000 1,1 

Budowa i modernizacja 

miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

1 678 280 0 0 0 1 678 280 10,0 

Modernizacja kotłowni 257 000 135 867 0 1 925 394 792 2,3 

Odpylanie 2 537 056 0 0 0 2 537 056 15,0 

Instalacja odnawialnych 

źródeł energii 
1 727 529 7 688 25 000 620 276 2 380 493 14,0 

Pozostałe 330 000 30 000 0 611 360 611 2,1 

Razem 15 666 782 293 555 365 000 626 590 16 951 927 100,0 
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Najwięcej środków, 9.408.695 zł Fundusz przeznaczył na termomodernizację 

i termorenowację budynków użyteczności publicznej. Były to głównie budynki będące 

własnością samorządów: szkoły, przedszkola, urzędy gmin, ośrodki zdrowia, domy kultury 

oraz  komisariaty policji i inne. Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół  

w Suchowoli, termorenowację Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie, termomodernizację 

Kompleksu Oświatowego położonego przy ul. Kościelnej 12 w Tarnogrodzie, 

termomodernizację budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Kochanowskiego 21 w Rykach, 

termomodernizację budynku użyteczności publicznej "Wspólna" w Kłoczewie i wiele innych. 

Na budowę odnawialnych źródeł energii przeznaczono 2.380.493 zł, w tym na budowę 

elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wola Uhruska wydano 1.336.600 zł. Zainstalowano tam 

2.892,44 m
2
 ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 kW. 

W roku 2014 uruchomiono program dopłat na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych 

udzielanych przez BOŚ S.A. na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne polegające min. 

na budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego zgodnie  

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) 

Efektem realizacji tego programu było zainstalowanie w 62 gospodarstwach domowych  

 31 zestawów kolektorów słonecznych, 16 pomp ciepła, 10  instalacji fotowoltaicznych,  

5 kotłów na biomasę. 

 Na zadanie, w wyniku którego ograniczono emisję pyłów z instalacji przemysłowych  

Fundusz przekazał  kwotę 192.000 zł. 

Dofinansowano przebudowę odpylania spalin za pomocą instalacji mechanicznej  

z zastosowaniem filtrów workowych dla kotłów WR w ciepłowni miejskiej MPGK Sp. z o. o. 

we Włodawie realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

we Włodawie Sp. z o.o. 

 Dofinansowano również wymianę izolacji sieci cieplnej sieci napowietrznej 

zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul Mełgiewskiej 7-9, wykonaną przez  

MEGATEM-Lublin Sp. z o.o. w Lublinie oraz wymianę sieci cieplnej przy ul. Miodowej  

w Puławach wykonaną przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

w Puławach. 

 Na modernizację kotłowni na paliwo ekologiczne przeznaczono 394.792 zł.  

Z tych środków Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach Sp. z o.o. 

wykonało modernizację kotłowni dostarczającej ciepło do budynków mieszkalnych 

w Kurowie a także zmodernizowano kotłownię SP ZOZ nr 1 w Bełżycach. 

Sumaryczne efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane wskutek przekazania pomocy 

finansowej na zadania dotyczące ochrony powietrza przedstawia tab. 17. 
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Tab. 17. Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w dziale ochrona powietrza w 2014 r. 

Wyszczególnienie Jednostki 

Efekty uzyskane 

z umów 

zawartych w 

2014 r. 

Efekty uzyskane w 

2014 r. z umów 

wcześniej 

zawartych 

Efekty uzyskane 

w 2014 r. 

/sumarycznie/ 

Ograniczenie emisji:     

dwutlenku siarki Mg/rok 10,23 7,65 17,88 

pyłów ogółem Mg/rok 5,81 14,41 20,22 

tlenków azotu Mg/rok 2,12 2,77 4,89 

tlenku węgla Mg/rok 14,12 3,51 17,63 

dwutlenku węgla Mg/rok 2.226,08 965,43 3191,51 

Moc zmodernizowanych 

kotłowni 
kW 1.937,6 313 2.250,6 

Powierzchnia zainstalowanych  

kolektorów słonecznych  
m 

2 
171,13 0 171,13 

Powierzchnia zainstalowanych 

ogniw fotowoltaicznych 
m

2
 2.892,44 0 2.892,44 

Ograniczenie zużycia energii GJ/rok 17.156,17 9.786,04 26.942,21 

 

Strukturę pomocy finansowej w dziale ochrona powietrza wg statusu prawnego kontrahentów 

ilustruje tab. 18 i wykres 18. 

 
Tab. 18. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona powietrza wg statusu prawnego kontrahentów ( zł i %). 

Rodzaj kontrahenta Pożyczki Dotacje 

Środki 

przekazane 

pjb 

Dopłaty do 

kredytów 

bankowych 

Razem 
Udział           

% 

Jednostki samorządu 

terytorialnego 
9 559 374 50 000 0 0 9 609 374 56,7 

Inne jednostki sektora 

finansów publicznych  
806 500 0 365 000 0 1 171 500 6,9 

Jednostki nie należące 

do sektora finansów 

publicznych 

5 300 908 243 555 0 626 590 6 171 053 36,4 

Razem 15 666 782 293 555 365 000 626 590 16 951 927 100,0 
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4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 
W 2014 roku Fundusz zawarł 121 umów na kwotę 14.174.622 zł na dofinansowanie 

zadań, których celem była ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Zawarto 8 umów 

pożyczkowych na kwotę 11.250.495 zł oraz 113 umów dotacyjnych na kwotę 2.924.124 zł. 

Większość umów dotacyjnych to umowy dotyczące realizacji programu priorytetowego 

NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach tego programu w 2014 r. Fundusz 

zawarł 107 umów z jednostkami samorządu terytorialnego. Dzięki współpracy 

z NFOŚiGW, dotacje w 100 % pokrywały koszty kwalifikowane (tj. koszty demontażu, 

transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest), po 50% 

ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz ze środków WFOŚiGW w Lublinie.

 Środki finansowe WFOŚiGW w Lublinie przekazywano z tytułu umów zawartych 

w 2014 r. a także na podstawie umów z lat poprzednich. W 2014 r. na ochronę powierzchni 

ziemi łącznie wydatkowano kwotę 21.834.443 zł. W formie pożyczek wypłacono kwotę 

20.144.554 zł w tym 10.640.098 zł na podstawie umów zawartych w 2014 r. a 9.504.456 zł z 

tytułu umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym. W formie dotacji wydatkowano 

kwotę 1.689.889 zł w tym  1.116.267 zł jako udział WFOŚiGW w Lublinie w realizacji 

programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż 

komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 

W prezentowanych niżej zestawieniach finansowych nie została uwzględniona kwota 

1.116.266 zł przekazana przez NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Przeznaczenie środków wydatkowanych na ochronę powierzchni ziemi ilustrują tab.19 

i wykres 19. 
Tab. 19. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona powierzchni ziemi wg kierunków finansowania (w zł i %) 

Cel wydatków Pożyczki Dotacje Razem 
Udział                  

% 

Budowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów  
18 791 418 0 18 791 418 86,0 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 0 1 660 482 1 660 482 7,6 

Organizacja selektywnej zbiórki i transportu 

odpadów 
977 798 0 977 798 4,5 

Rekultywacja terenów zdegradowanych 184 339 29 407 213 745 1,0 

Inne 191 000 0 191 000 0,9 

Razem 20 144 554 1 689 889 21 834 443 100,0 
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Jak wynika z powyższych danych najwięcej środków finansowych - niemal 18,8 mln 

zł, wyłącznie w formie pożyczek - przeznaczono na budowę, modernizację i doposażenie 

zakładów zagospodarowani odpadów.  

W ramach tej pomocy pożyczkę w wysokości 7 mln zł otrzymało Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu na budowę Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania odpadów w Dębowcu dla Regionu Zamość, który będzie obsługiwał 

Miasto Zamość i 13 gmin powiatu zamojskiego (Adamów, Grabowiec, Komarów –Osada, 

Łabunie, Skierbieszów Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Stary Zamość, Sułów, 

Szczebrzeszyn, Zamość). Inwestycja została zrealizowana kosztem ponad 64 mln zł z czego 

znaczną część pokryje dotacja (ponad 40 mln zł) pozyskana ze środków unijnych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowany zakład o docelowej 

zdolności przerobowej 25.000 Mg/rok/zmianę został przekazany do eksploatacji 31.12.2014 r. 

W 2014 roku Fundusz kontynuował finansowanie rozbudowy i modernizacji zakładu 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Puławach. Na podstawie umowy zawartej 

z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, w roku 2014 wypłacono kwotę 

5.878.418 zł. Łączna kwota pożyczki udzielonej (i przekazanej) przez Funduszu na to zadanie 

wyniosła 6.830.364 zł. W 2014 r. zmodernizowano i rozbudowano sortownię odpadów, 

wykonano linię do produkcji paliwa alternatywnego oraz zbudowano nową kwaterę 

składowiska i oddano do użytku kompletną linię mechanicznego przetwarzania odpadów 

natomiast linia biologicznego przekształcania zostanie uruchomiona w 2015 r. Na powyższe 

zadanie inwestor uzyskał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego w kwocie 28.926.352 zł.  

Status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu 

Centralno-Wschodniego ma również Zakład Zagospodarowania Odpadów „KRAS-EKO” w 

Wincentowie, którego rozbudowę Fundusz dofinansował pożyczką w wysokości ponad 2,9 

mln zł. Zakład jest wyposażony w linię technologiczną do mechanicznego sortowania 

odpadów o przepustowości 20 000 m
3 

rocznie dla odpadów zmieszanych i odpadów 

pochodzących z selektywnej zbiórki oraz w składowisko odpadów komunalnych o 

pojemności geometrycznej około 50 000 m
3
. Podobnie jak ww. projekty i ten uzyskał 

dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO WL. 

 Kolejna zrealizowana i dofinansowana przez Fundusz inwestycja to „Modernizacja 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Łasków – gmina Mircze”. Modernizacja polegała 

na budowie nowej kwatery składowiska, kompostowni, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

oraz zbiornika na wody opadowe. Gmina Mircze uzyskała na to zadanie 3 mln zł pożyczki z 

WFOŚiGW w Lublinie oraz dotację z RPO WL. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, znaczne środki – ponad 1,66 mln zł wyłącznie w 

formie dotacji - wydatkowano na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Większość tych 

środków (67,2%) otrzymały jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu 

priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, 

Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Z zaplanowanej w umowie z 

NFOŚiGW kwoty 1.116.279 zł wykorzystano 1.116.266 zł, co pokryło 50% wydatków 

poniesionych przez JST na usuwanie azbestu z obiektów należących do osób fizycznych oraz 

z obiektów własnych gmin. Pozostałe 50% kosztów w kwocie 1.116.267 zł zrefundowano ze 

środków Funduszu. Łącznie na podstawie 107 umów dotacyjnych wypłacono 2.232.533 zł 

uzyskując w ten sposób efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 5.116,155 Mg 

wyrobów zawierających azbest, z czego 2.558,068 Mg zaewidencjonowano na rzecz 

Funduszu. 

Poza programem usuwania wyrobów zawierających azbest realizowanym wspólnie 

z NFOŚiGW, kwotę 537.465 zł przekazano na dofinansowanie części wkładu własnego 

Województwa Lubelskiego w wykonanie zadania pn. „Pilotażowy system gospodarowania 
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odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym 

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego 

w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 

Łącznie wydatki poniesione przez WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest wniosły 2.776.748 zł (w tym 1.116.266 ze środków przekazanych przez 

NFOŚiGW), co pozwoliło na unieszkodliwienie 6.178,326 Mg wyrobów zawierających 

azbest, z czego 3,620.239 Mg zaewidencjonowano na rzecz Funduszu. 

Na organizację selektywnej zbiórki i transportu odpadów przeznaczono (wyłącznie w 

formie pożyczek) kwotę 977.798 zł. W ramach tej pomocy usprawnienie gospodarki 

odpadami komunalnymi dofinansowano kwotą 757.798 zł a gospodarkę odpadami innymi niż 

komunalne kwotą 220 tys. zł. Pożyczki na zakup specjalistycznego sprzętu przekazano 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie (500 tys. zł), 

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu we Włodawie Sp. z o.o. (83.990 zł), gminie Obsza (60 

tys. zł). Gmina Wilków uzyskała środki (113.808 zł) na budowę gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto pożyczkę (220 tys. zł) otrzymała firma 

LUB-EKO-PLUS na zakup sprzętu specjalistycznego do transportu odpadów stałych innych 

niż komunalne przeznaczonych na paliwo alternatywne. 

 Kolejnym wydatkiem w omawianym dziale były pożyczki w łącznej kwocie 

184.338 zł przeznaczone na rekultywację terenu wyeksploatowanych składowisk odpadów 

komunalnych. Środki te przeznaczono dla gminy Abramów na rekultywację 

wyeksploatowanej kwatery gminnego składowiska w m. Sosnówka (162.300 zł) oraz dla 

gmin Wilków i Karczmiska na dokończenie rozpoczętej w 2013 r. rekultywacji 

międzygminnego składowiska odpadów w Rogowie (20.038 zł). 

Ponadto gminy Bełżyce, Żółkiewka i Strzyżewice otrzymały dotacje (łącznie 29.407 zł) na 

likwidację tzw. „dzikich wysypisk”. 

 W roku 2014 przekazano również pożyczkę na zadanie dotyczące ograniczenia 

powstawania odpadów przez zmianę technologii, zgłoszone przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, które polegało na 

ucyfrowieniu Pracowni Mammograficznej z jednoczesną eliminacją „mokrej” metody 

pozyskiwania zdjęć rtg. 

 W tab.20 przedstawiono efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w 2014 r. w dziale 

ochrona powierzchni ziemi. 

 
Tab. 20. Efekty ekologiczne i rzeczowe uzyskane w 2014 r. w dziale ochrona powierzchni ziemi. 

Wyszczególnienie Jednostki 

Efekty 

uzyskane z 

umów 

zawartych 

w 2014 r. 

Efekty 

uzyskane w 

2014 r. z 

umów 

wcześniej 

zawartych 

Efekty 

uzyskane w 

2014 r. 

/sumarycznie/ 

Budowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów  
szt. 2 2 4 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest * Mg 3 620,239  0 3 620,239 

Zakup środków do transportu odpadów 

komunalnych 
szt. 1 1 2 

Zakup środków do transportu odpadów innych 

niż komunalne 
szt. 2 0 2 

Zakup pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych  
szt. 1 020 60 1 080 

Ograniczenie wytwarzania odpadów przez 

zmianę technologii 
Mg/rok 0 0,442 0,442 

Rekultywacja terenów zdegradowanych m
2
 27 605 29 100 56 705 
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* W tabeli podano tylko wyroby zawierające azbest usunięte przy pomocy środków Funduszu. Całkowity efekt 

osiągnięty w 2014 r. na podstawie umów zawartych przez Fundusz obejmujący również środki NFOŚiGW to 

6.178,326 Mg. 

 

 Szczegółowy podział środków w tym dziale wg statusu prawnego inwestorów ilustruje 

tab. 21 i wykres 20. 

 
Tab. 21. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

ochrona powierzchni ziemi wg statusu prawnego kontrahentów ( zł i %). 

Rodzaj kontrahenta Pożyczki Dotacje Razem 
Udział           

% 

Jednostki samorządu terytorialnego 3 358 146 1 683 139 5 041 285  23,1 

Inne jednostki finansów publicznych 191 000 5 000 196 000 0,9 

Jednostki nie należące do sektora finansów 

publicznych 
16 595 408 1 750 16 597 158 76,0 

Razem 20 144 554 1 689 889 21 834 443 100,0 

 

 
 

 Jak widać z powyższych danych, głównym beneficjentem Funduszu w obszarze 

gospodarki odpadami były jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 

(najczęściej spółki komunalne), którym przekazano w 2014 r. 76 % środków finansowych 

dostępnych w omawianym dziale. 

 

5. OCHRONA PRZYRODY 
W roku sprawozdawczym Fundusz w związku z realizacją zadań związanych 

z ochroną przyrody zawarł 106 umów  na ogólną kwotę 2.129.150 zł, w tym 97 umów dotacji 

na kwotę 1.167.631 zł, 4 umowy przekazania środków finansowych państwowym jednostkom 

budżetowym na kwotę 130.000 zł oraz 5 umów pożyczek na kwotę 831.518 zł. 

 Łączny koszt dofinansowywanych zadań wyniósł 4.422.578 zł. Udział pomocy 

Funduszu stanowił więc 48,1%  tych kosztów. 

W 2014 r. na ochronę przyrody wydatkowano łącznie 2.114.997 zł, w tym w formie 

dotacji - 1.153.479 zł,  w formie przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym 

za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa - 130.000 zł, w formie pożyczek - 

831.518 zł. 
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Szczegółową strukturę pomocy finansowej w dziale ochrona przyrody zgodnie 

 z kierunkami finansowania przedstawia tab. 22 oraz wykres 21 

 
Tab. 22. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale 

ochrona przyrody wg kierunków finansowania (w zł i %) 

Cel wydatków Dotacje Pożyczki 

Środki 

przekazane 

pjb 

Razem 
Udział 

% 

Urządzanie nowych terenów zieleni, 

zadrzewienia gmin 
422 334 570 000 20 000 1 012 334 47,9 

Konserwacja drzewostanu 332 816 0 20 000 352 816 16,7 

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 61 934 0 90 000 151 934 7,2 

Restytucja i reintrodukcja gatunków 54 200 0 0 54 200 2,6 

Ochrona obszarów cennych 

przyrodniczo 
282 195 0 0 282 195 13,2 

Uproszczone plany urządzania lasów 

niestanowiących własności Skarbu 

Państwa 

0 261 518 0 261 518 12,4 

RAZEM 1 153 479 831 518 130 000 2 114 997 100,0 

 

 
Dofinansowywane w 2014 roku zadania, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 

przyrody służyły zachowaniu różnorodności biologicznej, zrównoważonemu użytkowaniu 

oraz odnawianiu zasobów środowiska przyrodniczego. 

Jednym z obowiązków ustawowych jest ochrona walorów krajobrazowych oraz 

terenów zieleni w miastach i wsiach. Przy szczególnym zaangażowaniu samorządów 

województwa lubelskiego dofinansowywano urządzanie nowych terenów zieleni oraz 

zadrzewienia gmin. Na działania te w 2014 roku Fundusz przekazał kwotę 1.012.334 zł 

(47,9% wydatków w omawianym dziale), w ramach której rewaloryzowano zieleń przy 

obiektach użyteczności publicznej. Dokonywano nasadzeń drzew i krzewów zwiększających 

bioróżnorodność, pełniących funkcje ozdobne, rekreacyjne, tworzących pasy zieleni 

izolacyjnej. Wśród znaczących przedsięwzięć wymienić należy: rewaloryzację parku 

w Niemcach, urządzenie nowych terenów zieleni przy Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, rewitalizację zieleni kompleksu Komendy 

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. 

Kwotę 352.816 zł skierowano na  konserwację drzewostanu.  Realizowano ją głównie 

w zabytkowych założeniach parkowych: Gardzienic, Hniszowa, Janowca, Kozłówki, 

Kraczewic, Lubartowa, Milanowa, Pliszczyna, Woli Okrzejskiej. Specjalistycznym zabiegom 

leczniczo - pielęgnacyjnym poddano cenne drzewa ustanowione jako pomniki przyrody na 

terenie: Kurowa, Lublina, Niedrzwicy Dużej, Puław, Stoczka Łukowskiego, Wilkołaza, 

Wojciechowa. Konserwowano zieleń  na posesjach zabytkowych kościołów i cmentarzy: przy 
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ul. Lipowej w Lublinie, Motyczu, Wysokiem, Zamościu.  W Chełmie, Krasnobrodzie, 

Lublinie, Trawnikach kontynuowano walkę ze szkodnikiem drzew - szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem. 

Jednym z celów Dyrektyw UE jest powstrzymanie postępującego procesu spadku 

różnorodności biologicznej. Na czynną ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych Fundusz przeznaczył kwotę 151.934 zł.  Dofinansowania w tym zakresie 

udzielono Poleskiemu Parkowi Narodowemu na ochronę żółwia błotnego, Regionalnej  

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie  na realizację programu czynnej ochrony bobra 

europejskiego i bociana białego w miejscach konfliktu z gospodarką człowieka.  Ośrodki 

Rehabilitacji Zwierząt działające przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i Poleskim 

Parku Narodowym w Załuczu Starym wsparto kwotą 22.997 zł. W ramach realizacji 

„Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 

2009-2020”  Województwu Lubelskiemu przekazano 32.200 zł na zakup zajęcy. Polskiemu 

Związkowi Łowieckiemu ZO w Chełmie i Lublinie udzielono 22.000 zł dotacji na introdukcję 

bażantów.  

Jednym z ustawowych celów ochrony przyrody jest utrzymanie procesów 

ekologicznych i stabilności ekosystemów poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo. 

Kwotę 150.000 zł uzyskał Poleski Park Narodowy na ochronę nieleśnych ekosystemów 

lądowych oraz ekosystemów wodnych. Roztoczański Park Narodowy przy wsparciu 

Funduszu w wysokości 51.000 zł przeprowadził zabiegi zagospodarowania ekosystemów 

nieleśnych. Województwo Lubelskie otrzymało dotację w wysokości 81.195 zł  na zakup 

dwóch specjalistycznych samochodów służących  realizacji zadań wynikających z ustawy 

o ochronie przyrody na terenie 17 parków krajobrazowych i obszarów chronionego 

krajobrazu. 

Strukturę przyznanej pomocy finansowej w dziale ochrona przyrody wg statusu 

prawnego kontrahentów przedstawia tab. 23 i wykres 22. 

 
Tab. 23. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale 

ochrona przyrody wg statusu prawnego kontrahentów ( zł i %). 

Rodzaj kontrahenta Dotacje Pożyczki 

Środki 

przekazane 

pjb 

Razem 
Udział           

% 

Jednostki samorządu terytorialnego 672 752 481 518 
 

1 154 270 54,6 

Inne jednostki sektora finansów 

publicznych 
338 777 350 000 130 000 818 777 38,7 

Jednostki nie należące do sektora 

finansów publicznych 
141 950 0 0 141 950 6,7 

Razem 1 153 479 831 518 130 000 2 114 997 100,0 
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Jak wynika z powyższych danych - głównymi kontrahentami Funduszu w realizacji 

zadań związanych z ochroną przyrody były w 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego, 

które uzyskały 54,6 %  środków wydatkowanych w omawianym dziale. 

 

6. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
W 2014 roku w dziale edukacja ekologiczna zawarto 139 umów  na ogólną kwotę 

1.334.748 zł, w tym 137 umów dotacji na kwotę 1.199.748 zł oraz 2 umowy przekazania 

środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym na kwotę 135.000 zł. Suma 

przyznanej pomocy  stanowiła 49,8 % całkowitego kosztu zadań, wynoszącego 2.675.874 zł.  

W roku sprawozdawczym na edukację ekologiczną wydatkowano łączną kwotę 

1.267.859 zł, w tym w formie dotacji - 1.132.859 zł,  w formie przekazania środków 

finansowych  państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej 

budżetu państwa - 135.000 zł (tab. 24). 
 

Tab. 24. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

edukacja ekologiczna wg kierunków finansowania (w zł i %). 

Cel wydatków Dotacje 
Środki 

przekazane pjb 
Razem 

Udział             

% 

Programy edukacyjne 841 553 80 000 921 553 72,7 

Konkursy, olimpiady 71 191 55 000 126 191 10 

Konferencje 69 999 0  69 999 5,5 

Wydawnictwa 150 116 0  150 116 11,8 

Razem 1 132 859 135 000 1 267 859 100,0 

 

 
Wspierane przez Fundusz zadania służyły kształtowaniu właściwych postaw 

człowieka wobec przyrody, upowszechnianiu wiedzy ekologicznej i promocji w dziedzinie 

ochrony środowiska. Obejmowały wszystkie grupy wiekowe społeczności lokalnych. 

Wybór przedsięwzięć do planu wydatków z dziedziny edukacji ekologicznej odbywał 

się głównie w trybie konkursowym. Procedurę przeprowadzono zgodnie z regulaminem. 

Ogłoszono dwie edycje konkursu. Pierwszą z terminem składania wniosków do 30 września 

2013 r. i drugą do dnia 30 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o konkursie przekazano do wszystkich 

starostw powiatowych i urzędów gmin województwa lubelskiego, Kuratorium Oświaty 

w Lublinie, jak również zamieszczono na stronie internetowej Funduszu i opublikowano 

w „Kurierze Lubelskim”. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli: przedstawiciele 

Wojewódzkiego Funduszu: Członek Rady Nadzorczej -  Jan Kowalik, Z-ca Prezesa - Lucjan 

Orgasiński, specjaliści ds. edukacji ekologicznej -  Elżbieta Małek i Elżbieta Mitura oraz 

przedstawicielka pozarządowych organizacji ekologicznych - Anna Mikołajko - Rozwałka. 

W ramach obydwu edycji rozpatrzono łącznie 168 wniosków. 

Znaczną ilość środków tj. 921.553 zł skierowano na realizację skoordynowanych 

programów edukacji ekologicznej. Dofinansowywano różnorodne formy działań: warsztaty 
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terenowe, szkolenia, seminaria, wystawy tematyczne, kampanie informacyjne, festyny, zakup 

pomocy dydaktycznych. Głównymi beneficjentami w tym zakresie były samorządy 

wszystkich szczebli.  Wnioski dotyczyły ich własnych inicjatyw jak również działalności 

pozaprogramowej w szkołach i przedszkolach. W 2014 roku kontynuowano projekty 

edukacyjne dotyczące wdrażania  nowego systemu gospodarowania odpadami oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zrealizowano programy edukacyjne w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów na terenie: gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego 

Gmin Ziemi Chełmskiej, Gminy Stoczek Łukowski, Międzyrzec Podlaski, Niemce, Potok 

Górny, Wilkołaz, Świdnik, Zakrzówek.  Gmina Miasto Lublin przeprowadziła kampanię 

informacyjną dla mieszkańców „Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami 

komunalnymi - Co dalej?”. 

 Województwo Lubelskie zorganizowało cykl szkoleń dla pracowników urzędów 

gmin pod hasłem „Plany gospodarki niskoemisyjnej”. Stowarzyszenie Polskich Energetyków 

było organizatorem konferencji naukowo - technicznej w Dęblinie „Efektywność 

energetyczna”. Bardzo ciekawy projekt pt. „Atmosferę chronimy - śmieci nie palimy”, 

zrealizowała Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej,  angażując do działań 

społeczność lokalną Gminy Zamość. 

Wśród zrealizowanych programów na podkreślenie zasługuje również kampania 

z cyklu „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa 

lubelskiego” przeprowadzona przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, dofinansowana 

przez Fundusz kwotą 80.000 zł. 

W 2014 roku Fundusz wspierał  przedsięwzięcia służące  ukierunkowaniu ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i ochronie ich przed nadmierną 

antropopresją. Ważną rolę spełniały tu zadania mające na celu przekaz informacji  dla 

społeczeństwa o obszarach chronionych, ich walorach jak również obowiązujących 

przepisach prawnych w tym zakresie. Realizacja powyższych celów odbywała się poprzez 

dofinansowywanie montażu tablic informacyjnych, organizacji ścieżek dydaktycznych, 

oznakowania szlaków turystyczno - przyrodniczych, tworzenia punktów edukacji leśnej. 

Przedsięwzięcia te realizowane były przez Nadleśnictwa: Chotyłów, Józefów, Kraśnik, 

Łuków, Strzelce, Zwierzyniec oraz samorządy. Nowe tablice informacyjne ustawiono 

w Nadwieprzańskim i Chełmskim Parku Krajobrazowym oraz w PK „Pojezierze Łęczyńskie”. 

Ważnym wydarzeniem, służącym realizacji ww. celów była ogólnopolska konferencja „Rola 

obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki” zorganizowana przez 

Województwo Lubelskie. 

Jednym z priorytetów Funduszu jest wspieranie działalności organizacji 

proekologicznych. Z dofinansowania w tym zakresie skorzystały: Liga Ochrony Przyrody - 

Zarządy Okręgowe w Lublinie i Chełmie, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

Stowarzyszenie Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej, Stowarzyszenie 

WeRwA w Chełmie. 

Popularne formy edukacyjne dofinansowywane przez Fundusz to konkursy 

i olimpiady. Na ich organizację wydatkowano 126.191 zł. Fundusz był tu głównie fundatorem 

nagród. Największą ilość uczestników objęły konkursy ogólnopolskie: Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej, „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”, Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, Olimpiada Biologiczna oraz wojewódzkie: „Kształtujemy 

tożsamość krajobrazu” i „Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone”. Na 

wyszczególnienie zasługują też cykliczne konkursy ekologiczne organizowane przez 

samorządy: Powiaty - Bialski, Lubelski, Kraśnicki, UM Lublin, UG Hrubieszów, UG Janów 

Lubelski,  UG Strzyżewice,  UG Wilkołaz, UG Wysokie. 

W ramach realizowanej edukacji ekologicznej dofinansowywano wydawnictwa 

służące popularyzacji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego jak również 
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dotyczące różnorodnych zagadnień z dziedziny ochrony środowiska. Dzięki wsparciu 

WFOŚiGW w Lublinie w łącznej wysokości 150.116 zł ukazało się szereg informatorów, 

albumów, folderów i ulotek informacyjnych. Dotacji na ten cel udzielono samorządom, 

nadleśnictwom, organizacjom pozarządowym.  Roztoczański Park Narodowy,  w związku 

z jubileuszem  czterdziestolecia  działalności wydał cykl monografii pod wiodącym tytułem 

„RPN i my. 40 lat doświadczeń w ochronie przyrody Roztocza”, Województwo Lubelskie 

wznowiło folder „Parki krajobrazowe województwa lubelskiego - uroki natury”, Poleski Park 

Narodowy - wydał monografię przyrodniczą „Płazy PPN”, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie - publikację z zakresu wykorzystania bioproduktów dla potrzeb rolnictwa 

ekologicznego i ochrony środowiska. Przy wsparciu finansowym  Funduszu wydano  

kwartalnik ZO LOP „Zielony Biuletyn”. W 2014 roku ciekawe przedsięwzięcia 

kontynuowały biblioteki województwa lubelskiego, kierując do czytelników  różnorodne 

oferty działań  edukacyjnych oraz wzbogacając zbiory w literaturę o tematyce ekologicznej. 

Wśród nich wymienić należy: Książnicę Zamojską w Zamościu, Miejskie Biblioteki 

Publiczne w Kraśniku i Łukowie. 

W propagowaniu problematyki ochrony środowiska i podnoszeniu kultury 

ekologicznej społeczeństwa ważną rolę spełniają media.  Przy współpracy z Regionalną 

Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie na antenie Radia Lublin wyemitowano cykl 

audycji radiowych pod wiodącym hasłem „70 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, 

90 lat Lasów Państwowych”, w bloku RL  pt. „Apetyt na radio” Gmina Miasto Lublin 

przeprowadziła kampanię poświęconą „Znaczeniu wąwozów i suchych dolin Lublina dla 

mieszkańców”, Radio eR w Lublinie kontynuowało „Radiową Akademię Ekologii”. 

W Telewizji Polskiej S.A. Oddział Lublin przedstawiono film pt. „Segregujemy odpady i co 

dalej?” przekazujący informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Lublinie.  

Dofinansowane przez Fundusz zadania umożliwiły aktywizację środowisk lokalnych 

i upowszechnienie zachowań proekologicznych społeczeństwa. 

Strukturę pomocy finansowej w dziale edukacja ekologiczna wg statusu  prawnego 

kontrahentów przedstawiono w tab. 25 i na wykresie 24. 
 

Tab. 25.  Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale 

edukacja ekologiczna wg statusu prawnego kontrahentów (w zł i %). 

Nazwa kontrahenta Dotacje 

Środki 

przekazane 

pjb 

Razem 
Udział 

% 

Jednostki samorządu terytorialnego 767 818   767 818 60,5 

Inne jednostki sektora finansów publicznych 130 743 135 000 265 743 21 

Jednostki nie należące do sektora finansów 

publicznych 
234 298   234 298 18,5 

Razem 1 132 859 135 000 1 267 859 100,0 
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W  2014 roku największą ilość projektów z dziedziny edukacji ekologicznej 

zrealizowały jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały 60,5% środków 

wydatkowanych w omawianym dziale. 

 

7. MONITORING STANU ŚRODOWISKA 
 WFOŚiGW w Lublinie dofinansował w roku 2014 r. dwa zadania zrealizowane przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 

realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Kwotę 599.823 zł przekazano na zadanie p.n. „Doposażenie posiadanej aparatury 

w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji 

i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań 

monitoringowych i inspekcyjnych oraz parametrów zawartych w dyrektywie dotyczącej 

jakości powietrza i dyrektywie IED”. Przekazane środki zostały wykorzystane na zakup 

chromatografu gazowego umożliwiającego oznaczanie substancji priorytetowych 

i niebezpiecznym w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym oraz na zakup dwóch 

skompletowanych pojazdów do transportu i realizacji pomiarów zanieczyszczeń pyłowych 

i gazowych oraz obsługi stacji pomiarów jakości powietrza. Drugie zadanie pn. 

„Modernizacja posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia 

wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia 

i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych” polegało na dostosowaniu 

chromatografu gazowego typ GCMS 2010 Plus f-my SHIMADZU do badań substancji 

priorytetowych, poprzez zakupienie i instalację detektora FTD-20 z osprzętem 

i odpowiednimi kolumnami chromatograficznymi” i zostało zrealizowane kosztem 49.998 zł.  

Przekazane środki finansowe - łącznie 549.821 zł - w 100% pokryły wydatki 

poniesione przez beneficjenta na realizację wymienione wyżej zadań. 

 

 

8. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻYNYCH AWARII 

 I ICH SKUTKÓW 
W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 66 umów na łączną kwotę 

3.054.080 zł, w tym 7 umów pożyczkowych na kwotę 1.596.160 zł, 58 umów dotacji na 

kwotę 1.382.920 zł oraz jedną umowę w formie przekazania środków państwowym 

jednostkom budżetowym na kwotę 75.000 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.576.804 zł. 

Koszt całkowity zadań współfinansowanych przez Fundusz na postawie zawartych 

umów wyniósł 8.544.180 zł. Udział pomocy finansowej Funduszu w omawianym dziale 

stanowił średnio 35,7 % kosztów całkowitych zadań. 

Pomoc finansowa Funduszu przeznaczona była przede wszystkim na zakup sprzętu dla 

jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Współfinansowano m.in. zakup 

samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego. 

Dofinansowano m.in. zakup 25 samochodów pożarniczych, w tym 3 samochody dla 

jednostek państwowej straży pożarnej, zakup 19 motopomp, 13 zestawów hydraulicznych do 

ratownictwa technicznego, 3 łodzie ratownicze oraz zakup 2 pojazdów terenowych, jeden 

przeznaczony do kontroli stanu rzeki Bug w okresie wylewowym oraz do transportowania 

łodzi patrolowych dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, a drugi do 

wykrywania zagrożeń środowiskowych dla „Eko-patrolu” Straży Miejskiej Miasta Lublin. 

Głównym kontrahentem Funduszu w dziale zapobieganie i likwidacja poważnych 

awarii i ich skutków były jednostki samorządu terytorialnego. 
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Tab. 26.  Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014 r. w dziale 

zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków wg statusu prawnego kontrahentów (w zł i %). 

Nazwa kontrahenta Pożyczki Dotacje 

Środki 

przekazane 

pjb 

Razem 
Udział 

% 

Jednostki samorządu 

terytorialnego 
1 287 160 240 000 0 1 527 160 59,3 

Inne jednostki sektora finansów 

publicznych 
0 0 75 000 75 000 2,9 

Ochotnicze Straże Pożarne 0 734 724 0 734 724 28,5 

Państwowe Straże Pożarne 0 239 920 0 239 920 9,3  

Razem 1 287 160 1 214 644 75 000 2 576 804 100,0 

 

 
9. INNE KIERUNKI POMOCY 
W dziale Inne Fundusz zawarł 4 umowy dotacji na kwotę 74.307 zł przy koszcie 

całkowitym zadań  wynoszącym 114.307 zł. 

Wydatkowano kwotę 360.967 zł (tab. 25), z czego zobowiązania z umów z lat 

poprzednich wynosiły 316.789 zł. 
 

Tab. 27. Struktura pomocy finansowej zrealizowanej przez WFOŚiGW w Lublinie w 2014r. w dziale inne 

wg kierunków finansowania ( w zł i %). 

Cel wydatków Dotacje 
Udział                

% 

Opracowanie programów i sprawozdań 51 106 14,2 

Programy do naliczania opłat  za korzystanie ze środowiska  300 000 83,1 

Pozostałe 9 861 2,7 

Razem 360 967  100,0 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA FUNDUSZU 
 

W 2014 r. specjaliści Funduszu przeprowadzili łącznie 231 kontroli z przebiegu 

realizacji zadań współfinansowanych przez Fundusz, w tym 131 dotyczyło zadań 

inwestycyjnych i 100 zadań nieinwestycyjnych.  

 

Kontrole dotyczyły następujących działów ochrony środowiska: 

 ochrona wód (budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, budowa przydomowych oczyszczalni, budowa sieci 

wodociągowej, zakup samochodu specjalistycznego i sprzętu do czyszczenia kanalizacji 

sanitarnej) -  44  kontroli, 

 gospodarka wodna (modernizacja  i rozbudowa stacji uzdatniania wody, modernizacja 

instalacji uzdatniania wody basenowej na krytej pływalni, budowa magistrali 

wodociągowej) -  6 kontroli, 

 ochrona atmosfery (modernizacja kotłowni ze zamianą paliwa na ekologiczne, 

modernizacja sieci ciepłowniczych, modernizacja amoniakalnego układu chłodniczego, 

termomodernizacja i termorenowacja budynków oraz modernizacja urządzeń służących 

do redukcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, instalacja odnawialnych źródeł energii) 

-  55 kontroli, 

 ochrona powierzchni ziemi  (budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych,  

modernizacja składowiska odpadów komunalnych, rekultywacja i zamknięcie 

składowiska odpadów, ucyfrowienie pracowni mammograficznej poprzez zakup 

radiografii cyfrowej,  zakup pojemników na odpady komunalne, zakup specjalistycznych 

pojazdów i sprzętu do przetwarzania odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie 

wyrobów zawierających azbest) -  37 kontroli,  

 ochrona przyrody (leczenie i pielęgnacja drzew, urządzanie nowych terenów zieleni,  

zabiegi czynnej ochrony przyrody) -  34 kontrole, 

 edukacja ekologiczna (konkursy, olimpiady, festyny, wydawnictwa, konferencje 

warsztaty, ścieżki dydaktyczne, wystawy, rozwój bazy edukacyjnej)  - 41 kontroli, 

 zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków (doposażenie w sprzęt 

ratownictwa techniczno-ekologicznego) -  13 kontroli, 

 inne (badanie wody w miejscach wykorzystywanych  do kąpieli) – 1 kontrola  

 

Celem kontroli było sprawdzenie inwestycji w miejscu ich realizacji, a także 

sprawdzenie realizacji przedsięwzięć, a w szczególności: zgodności realizacji zadania  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, terminu 

zakończenia zadania, wykorzystania środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, efektów rzeczowych i ekologicznych osiągniętych w wyniku realizacji zadania 

oraz umieszczenia informacji o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu, zgodnie  

z zapisami umowy.  W 2014 r. wszystkie przeprowadzone kontrole zakończyły się wynikiem 

pozytywnym.  

 

 

VII. PODSUMOWANIE 
 

W 2014 r. Fundusz współpracował głównie z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Ze środków Funduszu korzystały także podmioty gospodarcze, jednostki publiczne, 

organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Fundusz oferując preferencyjne formy 
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finansowania, umożliwił realizację inwestycji służących ochronie środowiska na terenie 

województwa lubelskiego.  

Struktura pomocy finansowej była zgodna z przyjętym planem finansowym i planem  

działalności na 2014 r. W strukturze wydatków na ochronę środowiska, główną pozycję 

stanowiły pożyczki, których udział wyniósł 91,8%. Pomoc bezzwrotna (dotacje, dopłaty do 

kredytów bankowych oraz przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym) 

kształtowała się na poziomie 8,2%.  

Realizując działalność statutową Fundusz współpracował na szczeblu wojewódzkim  

z organami państwowymi i samorządowymi, tj. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  

w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie i Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie ustalania przedsięwzięć 

priorytetowych oraz współfinansowania zadań przez nich realizowanych.  

Fundusz współpracował również z instytucjami statutowo działającymi na rzecz 

ochrony środowiska:  

1) Narodowym Funduszem na podstawie „Wspólnej strategii działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 

2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”. 

W 2014 roku Fundusz realizował Porozumienie z NFOŚiGW w sprawie powierzenia 

niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji obejmującego 

kontrolę wykorzystania przez beneficjentów środków pochodzących z umów o sprzedaży 

jednostek przyznanej emisji AAU. W ramach realizacji Porozumienia Fundusz 

przeprowadza kontrole w miejscu realizacji przedsięwzięć w okresie ich realizacji, po 

zakończeniu oraz w okresie ich trwałości. W roku sprawozdawczym zostały 

przeprowadzone dwie kontrole w trakcie realizacji przedsięwzięć. 

2) Bankiem Ochrony Środowiska na podstawie umowy o współpracy. Fundusz udzielał 

dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez BOŚ na zadania związane  

z ochroną środowiska. W kwietniu 2014 r. Fundusz zawarł z Bankiem Ochrony 

Środowiska  nową umowę na częściową spłatę kredytu bankowego /kapitału/ ze środków 

Funduszu na inwestycje realizowane przez osoby fizyczne polegające na: 

 budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m
3
/d, 

 budowie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego zgodnie  

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r., 

poz. 1059 ze zm.). 

 W celu efektywnego przekazywania informacji o możliwościach finansowania przez 

Fundusz przedsięwzięć na bieżąco aktualizowano stronę internetową Funduszu pod adresem 

www.wfos.lublin.pl, na której  umieszczono wszystkie informacje dotyczące możliwości 

uzyskania dofinansowania, m.in.: „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW 

w Lublinie”,  „Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Lublinie przewidzianych do 

dofinansowania w roku 2014”, „Strategię działania WFOŚiGW w Lublinie na lata  

2013-2016”, dokumenty i informacje dotyczące Funduszy Europejskich, wzory wniosków  

i wymaganych do nich załączników. 

W prasie lokalnej zostały opublikowane informacje dotyczące realizacji zadań  

w ramach POIiŚ, ukazywały się także ogłoszenia na temat trybu konkursowego wyboru zadań  

z zakresu edukacji ekologicznej. Przedstawiciele Funduszu brali udział w seminariach  

i konferencjach oraz naradach dotyczących ochrony środowiska w województwie lubelskim, 

na których to spotkaniach prezentowano możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków 

Funduszu w Lublinie oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W ramach „Wspólnej Strategii działania Narodowego i wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, Fundusze zobowiązały się do monitorowania 

relacji ze swoimi kontrahentami poprzez regularne prowadzenie badań satysfakcji 

http://www.wfos.lublin.pl/
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beneficjentów. W 2014 roku po raz pierwszy zostały przeprowadzone badania satysfakcji 

beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu w Lublinie.  Badani respondenci wysoko ocenili 

współpracę z Funduszem wskazując na profesjonalność i rzetelność obsługi, czytelne zasady 

udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu i  zasady umarzania pożyczek. 

Natomiast przekazane uwagi i oczekiwania posłużą usprawnieniu tej współpracy. 


