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10. Wojewó dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu  
§ przychody i rozchody  
§ struktura pomocy finansowej  
§ efekty rzeczowe i ekologiczne 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ostatnich dwóch latach 
ustabilizował  się  organizacyjnie. Nieznaczne zmiany wprowadzone zostały w zasadach udzielania pomocy 
finansowej oraz w obowiązujących dokumentach. W tym czasie wnioskodawcy opanowali zarówno proce-
dury pozyskania ś rodków jak i zasady rozliczania przyznanej pomocy dotacyjnej i poż yczkowej. Ścisła 
współpraca z samorządami pozwala na dostosowywanie wymagań do moż liwości samorządów oraz płynne-
go reagowania na aktualne problemy finansowe i organizacyjne.  

W ciągu omawianego okresu zmianie uległy przepisy prawne. Spowodowa ło to konieczność dostosowa-
nia wymagań i dokumentów obowiązujących w WFOŚiGW do prawa ochrony ś rodowiska. Zmieniły się  
również  zasady naliczania opłat i wskaźniki ich wielkości. W ciągu roku 2001 wielokrotnie obniżeniu ulega-
ły stopy procentowe. Wszystkie te okoliczności spowodowały, że podstawowe wskaźniki finansowe 
WFOŚiGW uległy zmniejszeniu. W znacznym stopniu obniżeniu uległy dochody z tytułu opłat za korzysta-
nie ze środowiska oraz kar administracyjnych a także przychody z tytułu oprocentowania pożyczek i lokat z 
czasowo wolnych środków.   

Tabela 10.1. 
Struktura przychodó w (w mln zł) 

Rok Opłaty i kary Zwroty rat poż yczek Oprocentowanie 
poż yczek i lokat 

Wpływy z nadwyżek 
gminnych funduszy 

1999 60,3 38,5 16,6 - 
2000 64,3 35,8 26,5 2,4 
2001 52,6 47,6 21,9 1,7 

Zmniejszenie podstawowych składników przychodów spowodowało zmniejszenie wielkości pomocy fi-
nansowej. 

Tabela 10.2. 
Rozchody (w mln zł) 

Pożyczki Dotacje Dopłaty Umorzenia 
poż yczki 

Suma pomocy 
bezzwrotnej 

Udzia ł pomocy bezzwrotnej 
w ogólnej kwocie pomocy  Rok 

mln zł mln zł  mln zł  mln zł  mln zł  % 
1999 82,0 32,8 1,4 23,4 57,6 41 
2000 83,5 39,2 3,7 28,4 71,3 46 
2001 74,3 32,2 3,6 9,1 44,9 38 

Zmniejszeniu uległa zarówno pomoc w postaci poż yczek jak i pomoc bezzwrotna w postaci dotacji, do-
płat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poż yczek. Wielkość umorzeń w latach poprzednich 
spowodowała, że województwo wielkopolskie zajmowało pierwsze miejsce w kraju pod względem wielko-
ści tego rodzaju pomocy finansowej. W roku 2001 tendencja ta uległa znacznemu zmniejszeniu głównie z 
uwagi na ograniczenia wysokości umorzeń w zasadach udzielania pomocy finansowej. Od 1999 roku umo-
rzeniu podlegać moż e do 30 % przyznanej pomocy. Ograniczeniu uległy również  podmioty, którym przysłu-
guje umorzenie. Od 1 stycznia 1999 poż yczkę  umarzalną mogą otrzymać jedynie samorządy i ich jednostki 
organizacyjne.  

Generalną zasadą struktury udzielanej pomocy finansowej jest zachowanie proporcji 70 % środków przy-
znanych w postaci pożyczki − 30 % dotacji. Dodanie do tych proporcji kwot wynikających z rocznej sumy 
umorzeń podnosi udział  dotacji powyżej 40 % . Dopiero w roku 2001 wskaźnik ten spadł  poniżej 40 %. W 
latach następnych dążeniem Zarządu WFOŚ iGW będzie, by proporcja 70:30 dotyczyła wszystkich form 
pomocy finansowej. Jest to posunięcie konieczne dla utrzymania stanu finansowego WFOŚiGW na poziomie 
umoż liwiającym efektywną pomoc w realizacji przedsięwzięć chroniących środowisko. Tym bardziej, ż e 
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pomoc finansowa WFOŚiGW będzie musiała w latach następnych wspomagać głównie przedsięwzięcia, 
które otrzymają pomoc z funduszy przedakcesyjnych.   

Efektem będzie zwię kszenie pomocy na duże przedsięwzięcia, duż ymi kwotami, a tym samym zdecydo-
wanie mniejsza ilość przedsięwzięć będzie mogła uzyskać pomoc WFOŚiGW.  

Spodziewamy się  , ż e pierwsze poważ ne wyzwania w tym zakresie przyniesie rok 2003. 
Tabela 10.3. 

Struktura pomocy finansowej (w %) 

Rok Ochrona wód Gospodarka wodna Ochrona powietrza Ochrona                       
powierzchni ziemi 

Zadania                            
pozainwestycyjne 

2000 57,6 2,2 25,5 7,3 9,0 
2001 63,6 1,8 17,4 7,2 9,5 

W latach 2000 i 2001 nie uległa zmianie struktura pomocy finansowej. Nadal zdecydowany priorytet w 
wielkości przyznanych środków mają przedsięwzięcia ochrony wód. Są to zadania polegające na budowie 
lub modernizacji oczyszczalni ścieków, a także budowie oczyszczalni przydomowych, realizacji systemów 
kanalizacji sanitarnej lub jej rozbudowy. Na dalszych miejscach są: ochrona powietrza – przedsięwzię cia 
polegające na modernizacji kotłowni i zamianie na paliwa ciekłe, gazowe lub odnawialne, a także realizacja 
wę złów cieplnych. Ochrona powierzchni ziemi – realizacja składowisk o charakterze ponadlokalnym, dofi-
nansowanie systemów segregacji odpadów oraz rekultywacja. W zakresie gospodarki wodnej pomoc finan-
sową uzyskały przedsięwzięcia polegające na realizacji zbiorników retencyjnych oraz modernizacji urządzeń 
pię trzących. Ostatnia grupa to przedsięwzięcia pozainwestycyjne, do których zalicza się  edukację  ekolo-
giczną, ochronę  przyrody, monitoring, przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii oraz zalesianie gruntów 
porolnych.  

Taka struktura pomocy finansowej wynika z realizacji strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 
i w ciągu najbliż szych kilku lat nie ulegnie większym zmianom.  

Zestawiona w tabeli struktura pomocy finansowej dotyczy kwot wydatkowanych na poszczególne działy. 
Trochę  inaczej wygląda struktura podpisanych umów 

Tabela 10.4. 
Struktura pomocy – podpisane umowy 

Rok Ogółem Ochrona wód Gospodarka 
wodna 

Ochrona                 
powietrza 

Ochrona               
powierzchni ziemi 

Zadania poza-
inwestycyjne 

247 156 2 63 22 4 2000 
*459 *21 *8 *233 *2 *195 

195 144 3 31 13 4 2001 
*315 *21 *6 *146 *1 *141 

* – umowy dotacyjne 

Z zestawienia tego wynika, że najwię ksza ilość umów dotyczy przedsięwzięć w zakresie ochrony powie-
trza oraz przedsięwzię ć pozainwestycyjnych. Są to niewielkie zadania zarówno inwestycyjne jak 
i pozainwestycyjne, które realizowane są przez wielu wnioskodawców. Przedsięwzię cia te, mimo iż  niewiel-
kie, są bardzo waż ne i przynoszą wymierny efekt ekologiczny.  

Największe kwoty spośród przedsięwzię ć pozainwestycyjnych przeznaczane są na monitoring regionalny 
i przeciwdziałanie skutkom poważ nych awarii . Działania w tym zakresie koordynowane są  odpowiednio 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straż y 
Pożarnej. Pozostałe przedsięwzięcia realizowane są przez samorządy, pozarządowe organizacje proekologi-
cze i państwowe jednostki organizacyjne.  

Szczególnie ważny jest obecnie problem udziału ś rodków WFOŚiGW w zalesianiu gruntów porolnych. 
Od 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Na mocy 
zapisów tej ustawy, właściciele gruntów rolnych zgłaszający je do zalesienia otrzymają, w zamian za wyłą-
czenie tych powierzchni z produkcji rolnej, ekwiwalent finansowy. Finansującym koszty sadzonek 
i dokumentacji – planów zalesiania bę dzie WFOŚiGW. Takie zapisy spowodowały ogromną presję  właści-
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cieli najsłabszych gruntów na starostwa, które mają wydać decyzje o przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia. Z drugiej strony wiele środowisk przyrodników i leśników apeluje o rozsądne zalesianie gruntów, 
o pozostawienie powierzchni łąkowych i ostoi ptactwa w stanie obecnym. Zapisy ustawy przewidują nato-
miast realizację  wniosków właścicieli gruntów w kolejności zgłoszeń. Nie ma więc czasu ani moż liwości 
formalnych na celowe działanie służ b planistycznych w tym zakresie. Dodatkowo brak jednoznacznych in-
formacji o wielkości ś rodków z budżetu państwa, które bę dą przeznaczone na wspomniane ekwiwalenty dla 
właścicieli gruntów. Paradoksalnie obecna sytuacja nie sprzyja szybkiej realizacji programu zwiększenia 
lesistości kraju, a wręcz proces ten spowalnia. Rok 2002, jako pierwszy w realizacji ustawy, przyniesie kon-
kretne doświadczenia, pozwoli na ocenę  udatności wykonanych zalesień, a także przyniesie doświadczenia 
w realizacji poszczególnych zapisów ustawy.   

Efekty ekologiczne przedsięwzięć pozainwestycyjnych są trudne do wymierzenia. Do ich jak najszerszej 
realizacji WFOŚiGW przywiązuje jednak wielką wagę . Każ da z grup tematycznych jest istotna, a znaczenie 
edukacji ekologicznej, choć niewymierne w cyfrach, jest ogromne. Większość uzyskanych efektów rzeczo-
wych i ekologicznych nie byłaby moż liwa do osiągnięcia bez wzrostu poziomu wiedzy o stanie czystości 
ś rodowiska oraz niezbędnych zmianach prowadzących do jego poprawy. 

Tabela 10.5. 
Efekty rzeczowe i ekologiczne 

Redukcja Mg/r Oczyszczalnie Kolektory      Zbiorniki 
retencyjne  Składowiska Rok 

SO2 Pył  NOx CO tys. m3/d km tys.m3 tys.m3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1999 705 1.452 124 1.612 19,5 229 - 1.145 
2000  1.355 1.692 136 3.516 222,8 406 5.360 591 
2001 622 1.096 113 1.866 30,1 400 327 233 

Zestawienie obrazuje wielkość redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Mg/rok (kolumny 2−5), 
przepustowość oczyszczalni nowobudowanych lub modernizowanych (kolumna 6), obję tość zbiorników 
retencyjnych (kolumna 8) oraz pojemność składowisk (kolumna 9).  

Na te efekty rzeczowe i ekologiczne złożyła się  realizacja nastę pujących przedsięwzię ć: 
W zakresie ochrony wó d: 

w roku 2000 
§ budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kaliszu, Chludowie, Damasławku, Gizałkach, 

Golinie, Koźminie, Kramsku, Mosinie, Obornikach, Rogoźnie, Witkowie, Sulmierzycach, Żelazkowie, 
§ budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie, Lesznie, Margoninie, Pleszewie, Luboniu, Słupcy, Wronkach; 
w roku 2001 
• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu, Koninie, Wolsztynie, Obornikach, Koźminie, 

Rogoźnie, Liszkowie (gmina Ł obż enica), Przysiece (gmina Mieleszyn), Zbąszyniu, Iwnie (gmina Ko-
strzyn), Bojanowie, Chludowie (gmina Suchy Las), 

• budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rokietnica, miasta i gminy Jarocin, miasta Konina oraz 
Leszna, a także w miejscowościach Damasławek, Golina, Kramsk, Puszczykowo, Mosina, Witkowo, 

• budowa 45 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja sanitarną na terenie gminy Środa 
Wielkopolska. 

W zakresie gospodarki wodnej: 
w roku 2000 
§ budowa zbiornika retencyjnego Jeż ewo, 
w roku 2001  
• regulacja rzeki Szarki na terenie gminy Siedlec, 
• remont zbiornika retencyjnego Września, 
• remont jazu w Wyrzysku oraz odbudowa jazu Witrogoszcz. 
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W zakresie ochrony powietrza: 
w roku 2000 
§ modernizacja kotłowni w Koźminie, Ostrzeszowie, Kaliszu, Gostyniu, Szamotułach, Turku;  
§ modernizacja kotłowni lub ich likwidacja z podłączeniem do sieci cieplnej w jednostkach oświaty, służby 

zdrowia, kultury oraz jednostkach budżetowych np. w obiektach Akademii Rolniczej, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, w Palmiarni, w Hali Sportowej Arena w Poznaniu, w Wojewódzkim Szpitalu Matki 
i Dziecka w Kaliszu, w Szpitalu Powiatowym w Złotowie, w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci 
w Kiekrzu, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale, w Zespole Szkół  Ekonomiczno-
Us ługowych w Żychlinie, w Muzeum Historii w Opatówku;  

w roku 2001 
• modernizacja kotłowni Zajezdni PKS w Pile, kotłowni CR-1 w Kaliszu, kotłowni piekarni Nr 2 Spół-

dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej FAWOR w Poznaniu, kotłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Chodzieży; 

• likwidacja kotłowni węglowych i podłączenie obiektów do sieci miejskiej w czę ści dzielnicy Wilda 
w Poznaniu oraz Zajezdni Autobusowej MPK w Poznaniu; 

• modernizacja systemu ciepłowniczego osiedla mieszkaniowego w Jankowie Dolnym Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Ł abiszynku polegającego na zamianie ogrzewania wę glowego na ogrzewanie biomasą; 

• modernizacja kotłowni w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Lesznie, Rawi-
czu, Kościanie, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Wielkopolskim Specjali-
stycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzież y, Szpitalu Opieki Długoterminowej dla Dzieci 
i Młodzieży w Miłowodach, Zakładzie Karnym w Rawiczu, szkołach średnich i podstawowych np. w Po-
znaniu, Gnieźnie, Wolsztynie, Luboniu, Szamocinie, Goraju, Powierciu, Rawiczu, Szamotułach; 

• montaż  instalacji na gaz płynny w 30 pojazdach Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. 
W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

w roku 2000 
§ realizacja międzygminnych składowisk w Czerwonej Wsi (gmina Krzywiń) Mateuszewie (gmina Śrem), 

Psarach (gmina Sieroszewice), 
w roku 2001 
• realizacja programu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowa składowiska odpadów w ramach 

przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadó w –  Orli Staw w Prażuchach 
gmina Ceków Kolonia dla Związku Gmin Czyste Miasto –  Czysta Wieś z Kalisza (19 jednostek 
samorządowych); 

• segregacja odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn, budowa i modernizacja składo-
wisk odpadów komunalnych m.in. dla miasta Konina, gmin Złotów, Lubasz i Przemę t, a także rekultywa-
cja wysypisk na terenie gmin Rakoniewice i Śrem; 

• budowa instalacji prażenia gipsu z instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Konin oraz budowa mię -
dzygminnej kompostowni osadów ściekowych w Cielczy gmina Jarocin; 

• utylizacja ługów pokrystalicznych Zakładów Chemicznych w Luboniu oraz modernizacja linii do przero-
bu zuż ytych opon samochodowych w Bolechowie. 

 
 

Opracowała: Ewa Hoffmann  
Wojewó dzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
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