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Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, od roku 1993
jako instytucja posiadajàca osobowoÊç prawnà, administruje Êrodkami finansowymi przezna-
czonymi na ochron´ Êrodowiska i gospodark´ wodnà w województwie zachodniopomorskim.
Podstawy prawne dzia∏ania Funduszu wyznacza ustawa Prawo ochrony Êrodowiska z dnia 
27 kwietnia 2001 roku, natomiast kierunki alokacji Êrodków wytycza lista przedsi´wzi´ç prio-
rytetowych uchwalana corocznie przez rad´ nadzorczà WFOÂiGW. Lista powstaje w oparciu
o II Polityk´ Ekologicznà Paƒstwa oraz Strategi´ rozwoju województwa i Program ochrony
Êrodowiska województwa zachodniopomorskiego, a tak˝e inne dokumenty okreÊlajàce stra-
tegi´ ochrony Êrodowiska w Polsce i regionie. Zg∏aszane do Funduszu wnioski o dofinanso-
wanie muszà spe∏niaç okreÊlone w przepisach Funduszu kryteria i wymogi formalno-prawne,
natomiast wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze Êrod-
ków WFOÂiGW, które sà okreÊlane na mocy uchwa∏y rady nadzorczej.

Zasi´g dzia∏alnoÊci Funduszu obejmuje 21 powiatów i 114 gmin, wchodzàcych w sk∏ad woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

W latach 2002 i 2003 przedsi´wzi´ciami o znaczeniu priorytetowym dla Wojewódzkiego Fun-
duszu by∏y zadania s∏u˝àce ochronie wód oraz zagospodarowaniu odpadów. Te dwa obszary
wymagajà najwi´kszych nak∏adów inwestycyjnych, z uwagi na najwi´ksze obcià˝enie nega-
tywnymi skutkami dzia∏alnoÊci ludzkiej oraz wra˝liwy charakter przedmiotowych komponen-
tów Êrodowiska, czyli wód powierzchniowych i podziemnych oraz litosfery. O ile w dziedzinie
ochrony wód, infrastruktura w województwie jest w coraz lepszym stanie i zapewnia coraz wi-
doczniejszà popraw´ stanu zbiorników i cieków wodnych, to gospodarowanie odpadami jest
obszarem niedoinwestowanym i na poziomie lokalnym oraz regionalnym problem ten pozo-
staje nadal nie rozwiàzany.

XIV.1. Realizacja pomocy finansowej w latach 2002 i 2003

W okresie dwóch ostatnich lat Êrodki przekazane w ramach wsparcia z WFOÂiGW na zada-
nia s∏u˝àce ochronie Êrodowiska, przeznaczone by∏y g∏ównie na ochron´ wód i ochron´ at-
mosfery. Zaanga˝owanie inwestorów w gospodark´ odpadami by∏o niewielkie mimo ogrom-
nych potrzeb w tej dziedzinie.
W roku 2002 pomoc finansowa udzielona przez Wojewódzki Fundusz inwestorom wynios∏a
65 570 tys. z∏, z czego 39 575 tys. z∏ wyp∏acono w formie nisko oprocentowanych po˝yczek
(w kwocie tej uwzgl´dniono 262 tys. z∏ wyp∏acone w ramach linii kredytowych obs∏ugiwanych
przez Bank Ochrony Ârodowiska), natomiast 25 995 tys. z∏ przekazano w postaci dotacji.
W tabeli XIV.1.1. i na rysunku XIV.1.1 przedstawiono wydatkowanie Êrodków w roku 2002
wed∏ug poszczególnych dziedzin ochrony Êrodowiska.
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W roku 2003 Wojewódzki Fundusz przekaza∏ inwestorom realizujàcym zadania s∏u˝àce
ochronie Êrodowiska kwot´ 70 448 tys. z∏. W ramach tej pomocy 50 376 tys. z∏ stanowi∏y po-
˝yczki, natomiast 20 072 tys. z∏ – dotacje. 
W tabeli XIV.1.2. i na rysunku XIV.1.2. zaprezentowano podzia∏ Êrodków wyp∏aconych 
z WFOÂiGW wed∏ug dziedzin ochrony Êrodowiska w roku 2003.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Êcieków w Mieszkowicach.
Modernization and extension of a wastewater treatment plant in Mieszko-
wice.

Modernizacja systemu ciep∏owniczego Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkoƒskiej.
Modernization of the heating system of the Public Hospital in Szczecin,
ul. Arkonska.



Tabela XIV.1.1. Wydatkowanie Êrodków WFOÂiGW w 2002 roku wed∏ug dziedzin ochrony Êrodowiska (w tys. z∏)
Table XIV.1.1. Expenses of WFOÂiGW in 2002 by fields of environmental protection

Rysunek XIV.1.1. Wydatkowanie Êrodków WFOÂiGW wed∏ug dziedzin ochrony Êrodowiska
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Tabela XIV.1.2. Wydatkowanie Êrodków WFOÂiGW w 2003 roku wed∏ug dziedzin ochrony Êrodowiska
Table XIV.1.2. Expenses of WFOÂiGW in 2003 by fields of environmental protection  

Rysunek XIV.1.2. Wydatkowanie Êrodków z WFOÂiGW w 2003 roku wed∏ug dziedzin
Figure XIV.1.2. Expenses of WFOÂiGW in 2003 by fields of environmental protection  

Dominujàcy wskaênik pomocy udzielanej w postaci po˝yczek oznacza, ˝e zainwestowane
Êrodki przynoszà efekt ekologiczny i rzeczowy w postaci infrastruktury ochrony Êrodowiska,
a nast´pnie wracajà w postaci sp∏aty rat kapita∏owych i mogà byç ponownie wykorzystane dla
wsparcia kolejnych zadaƒ s∏u˝àcych Êrodowisku.

Wspomniany efekt ekologiczny jest podstawowym kryterium udzielania pomocy finansowej
z Funduszu i oznacza zmniejszenie iloÊci zanieczyszczeƒ wprowadzanych do Êrodowiska
przyrodniczego w relacji przed i po wykonaniu przedsi´wzi´cia.
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*   - dop∏aty do kredytów preferencyjnych



W tabeli XIV.1.3 przedstawione zosta∏y najwa˝niejsze efekty ekologiczne oraz rzeczowe
uzyskane w latach 2002 i 2003 dzi´ki realizacji zadaƒ dofinansowanych ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu.

Tabela XIV.1.3. Efekty ekologiczne i rzeczowe uzyskane w latach 2002 i 2003 przy udziale finansowym WFOÂiGW
w Szczecinie

Table XIV.1.3. Ecological effects achieved in 2002 and 2003 with the financial support of WFOÂiGW in Szczecin

W ramach umów obs∏ugiwanych i zawartych przez WFOÂiGW w 2002 roku zakoƒczono 119
inwestycji, w roku 2003 – przeprowadzono i zakoƒczono 125 inwestycji.
Najwa˝niejsze zadania, których finansowanie ze Êrodków WFOÂiGW mia∏o miejsce w latach
2002 i 2003, zosta∏y zestawione poni˝ej, wed∏ug dziedzin ochrony Êrodowiska.
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