
 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA      

I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE 

 
   Sprawdzony partner w dziedzinie ochrony środowiska  



Obszary priorytetowe WFOŚiGW w Olsztynie 

Ochrona i zrównoważone gospodarowania zasobami wodnymi: 
 

 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków; 

 budowa zbiorników bezodpływowych na gnojowicę i gnojówkę; 

 budowa zakładowych oczyszczalni / podczyszczalni ścieków; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji zagospodarowania i unieszkodliwiania osadów 

ściekowych; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów – rozpatrywana łącznie z rozwiązaniem 

gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze; 

 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę. 



Obszary priorytetowe WFOŚiGW w Olsztynie 

Racjonalne gospodarowanie odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi: 
 

 realizacja projektów zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami; 

 realizacja projektów wdrażających cele gospodarki o obiegu zamkniętym, zbieranie  

i przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji; 

 odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest; 

 rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym nieczynnych i nielegalnych składowisk 

odpadów; 

 budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych; 

 wykorzystanie odpadów do celów energetycznych, w tym budowa instalacji do termicznego 

unieszkodliwiania odpadów;  

 realizacja projektów związanych z PSZOK. 



Obszary priorytetowe WFOŚiGW w Olsztynie 

Ochrona powietrza: 
 

 budowa, rozbudowa i modernizacja źródeł wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii; 

 poprawa efektywności energetycznej (w tym oświetlenie LED) oraz ograniczenie lub 

likwidacja niskiej emisji; 

 podniesienie efektywności gospodarowania energią m. in. poprzez ograniczenie strat  

w procesie przesyłania i dystrybucji energii; 

 wdrażanie elektromobilności poprzez zakup pojazdu z napędem elektrycznym i budowę stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych; 

 opracowanie planów/ programów dot. ochrony atmosfery, hałasu lub gospodarki 

energetycznej. 



Obszary priorytetowe WFOŚiGW w Olsztynie 

Ochrona różnorodności biologicznej  

i funkcji ekosystemów: 
 

 zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków; 

 restytucja bądź reintrodukcja rodzimych gatunków, cennych lub zagrożonych wyginięciem; 

 ochrona obszarów wodno-błotnych; 

 ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska; 

 wspieranie organów ochrony przyrody w zakresie zarządzania obszarami prawnie 

chronionymi; 

 doskonalenie systemu ochrony przyrody (w tym m.in.: prace badawcze i projektowe związane 

z zasobami przyrodniczymi, inwentaryzacje przyrodnicze, badanie flory i fauny, programy  

i plany ochrony, plany urządzeniowe lasów, itp.); 

 wsparcie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt; 

 przedsięwzięcia związane z rekultywacją zbiorników wodnych. 



Obszary priorytetowe WFOŚiGW w Olsztynie 

Edukacja ekologiczna i badania naukowe: 
 

 realizacja działań edukacji ekologicznej, w tym dostęp do informacji o stanie środowiska  

oraz promocja postaw i zachowań prośrodowiskowych; 

 rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej. 

Adaptacja do zmian klimatu: 
 

 przeciwdziałanie i usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych; 

 wspieranie potencjału służb ratowniczych; 

 rozwój i utrzymanie systemów monitoringu środowiska. 

Inne działania z zakresu ochrony środowiska: 
 

 wspieranie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska; 

 opracowanie planów/ programów dot. ochrony środowiska, których nie można 

przyporządkować do poszczególnych dziedzin. 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

ŚRODKI WFOŚiGW: INNE ŚRODKI: 

DOTACJA 

POŻYCZKA 
Kredyt w Banku  

Ochrony Środowiska 

Programy wdrażane  

we współpracy z NFOŚiGW 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 DOTACJA 

finansowanie zadań w ramach KONKURSÓW  

ogłaszanych w obrębie obszarów priorytetowych:  

OCHRONA PRZYRODY  

I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
 

 Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania 

ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących: 

• 15 umów na 120.000,00 zł 
 

 Podnoszenie potencjału służb ratowniczych: 

• 21 umów na 100.000,00 zł 

OCHRONA POWIETRZA 
 

 Mała termomodernizacja: 

• 18 umów na 187.000,00 zł 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 DOTACJA 

finansowanie zadań w ramach KONKURSÓW  

ogłaszanych w obrębie obszarów priorytetowych:  

 
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

 Mikrogranty: 

• 11 umów na 10.750,00 zł 
 

 

 Edukacja ekologiczna: 

• 30 umów na 106.960,00 zł 
 

 

 Czysty Las: 

• 7 umów na 19.550,00 zł 
 

 

 Zielona szkoła: 

• 6 umów na 29.000,00 zł 

 

PROJEKTY MIĘDZYDZIEDZONOWE 
 

 Przekazywanie środków państwowym jednostkom 

budżetowym: 

• 7 umów na 550.000,00 zł 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

POŻYCZKA 

Środki własne WFOŚIGW 

Pożyczka z NFOŚiGW 

w ramach Programu 

REGION 

 finansowanie zadań zgodnych z Listą 

Przedsięwzięć Priorytetowych WFOŚiGW 

 OZE i efektywność energetyczna – 60 mln 

 fundusz podstawowy – 20 mln 

 gospodarowanie odpadami – 15 mln 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

POŻYCZKA 

BENEFICJENCI 

 jednostki posiadające osobowość prawną 

 samorządy terytorialne oraz utworzone przez nie 

jednostki organizacyjne 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

POŻYCZKA 

WARUNKI 

 posiadanie zdolności finansowej 

 minimum 10% wkładu własnego 

 oprocentowanie preferencyjne aktualizowane raz do roku 

 maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat 

 do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału dla pożyczek powyżej 500.000 zł 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 
POŻYCZKA 

WARUNKI 

 finansowania wkładu własnego przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem 

środków unijnych 
 

 finansowanie wydatków refundowanych na podstawie umowy z funduszu 

unijnego w formie pożyczki pomostowej 
 

 możliwość uzyskania pożyczki na zasadach rynkowych 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

KREDYT W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 dopłata do oprocentowania kredytów 

udzielanych przez bank na realizację 

inwestycji zgodnych z Listą Przedsięwzięć 

Priorytetowych WFOŚiGW 

BENEFICJENCI WARUNKI 

 jednostki posiadające osobowość prawną 

 jednostki samorządu terytorialnego 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 

 osoby fizyczne 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

Programy wdrażane we współpracy z NFOŚiGW 

Czyste Powietrze 

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb  

poprzez ich wapnowanie 

Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej  

poza granicami aglomeracji ujętych  

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 

Programy wdrażane we współpracy z NFOŚiGW 

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 

Poprawa jakości powietrza –  

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej  

poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK 

Nabór: 
Zakwalifikowano 2 wnioski o dofinansowanie  

w ramach pożyczki na łączną kwotę 

2.235.000,00 zł  

Zakres planowanych inwestycji: 
 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej  

poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK; 

 Realizacja zadań w latach 2019-2021. 

Warunki: 
 Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych; 

 Oprocentowanie: WIBOR 3M, jednak nie mniej  

niż 2%; 

 Możliwość częściowego umorzenia udzielonej 

pożyczki. 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

Nabór: 
Zakwalifikowano 33 wnioski o dofinansowanie  

w ramach dotacji na łączną kwotę 1.700.00,00 zł  

Zakres planowanych inwestycji: 
 Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest w ilości ok. 3.700,00 Mg 

z terenu 43 gmin; 

 Realizacja zadań w latach 2019-2020. 

Warunki: 
 Dofinansowanie do 85 % możliwych kosztów przedsięwzięcia;  

 Udział NFOŚiGW –  1.000.000,00 zł; 

 Udział WFOŚiGW – 700.000,00 zł. 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 Poprawa jakości powietrza –  

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 

Nabór: 
Zakwalifikowano 6 projektów realizowanych  

przez kościoły i kościelne osoby prawne 

Zakres inwestycji: 
 poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez 

ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki, 

modernizację oświetlenia oraz przebudowę systemów 

grzewczych, zwłaszcza z wykorzystaniem technologii OZE; 

 Realizacja zadań w latach 2016-2020. 

Warunki: 
 Dofinansowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;  

 Udział NFOŚiGW –  5.000.000,00 zł w formie dotacji; 

 Udział WFOŚiGW – 350.000,00 zł w formie preferencyjnej pożyczki na 

uzupełnienie wkładu własnego. 



Źródła finansowania przedsięwzięć  

z zakresu ochrony środowiska 

 Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych 

Zakres inwestycji: 
 Wsparcie jednostek OSP poprzez 

dofinansowanie zakupu samochodów 

strażackich: 20 średnich i 1 ciężki; 

 Realizacja zadań w 2019 r. 

Nabór: 
Zakwalifikowano 20 wniosków o dofinansowanie  

w ramach dotacji na łączną kwotę 5.999.000,00 zł  

Warunki: 
 Dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;  

 Udział NFOŚiGW –  5.999.000,00 zł. 



Punkt informacyjny WFOŚiGW w Olsztynie 
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, tel. 089-522-02-05, mail: info@wfosigw.olsztyn.pl 

 



ZAPRASZAMY NA NASZĄ 
STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.wfosigw.olsztyn.pl  

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

