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PROJEKT
LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI NA 2019 ROK
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi działając na podstawie
art. 400b ust. 2 oraz 400q ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
2017 poz. 519 z późn. zm.), wspomaga osiąganie długoterminowych celów, przeznaczając w 2019 r.
środki finansowe na realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
W 2019 r. w pierwszej kolejności dofinansowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii
Europejskiej lub przy udziale innych środków zagranicznych oraz realizowane w wyniku przyjętych
programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadań, dla których Fundusz
ogłosił programy priorytetowe lub konkursy. Ponadto Fundusz będzie dofinansowywał edukację
ekologiczną mieszkańców województwa jako cel horyzontalny wspomagający realizację innych
przedsięwzięć służących środowisku realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów
dziedzinowych tj.:
1.
2.
3.
4.
5.

Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej;
Ochrona powietrza;
Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;
Inne działania ochrony środowiska i projekty międzydziedzinowe.

PRIORYTETY WFOŚiGW W ŁODZI WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA
OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
1.1

Prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:



ustawą o ochronie przyrody;
ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – dotyczy terenów publicznie
dostępnych.

1.2

Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych,
cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach
krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach
obszarowych ochrony przyrody.

1.3

Wspieranie rozwoju urządzonej zieleni na terenach zurbanizowanych.

OCHRONA POWIETRZA
2.1

Inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej
realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza.

2.2

Inwestycje w odnawialne źródła energii.

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

3.1

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.2

Instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów.

3.3

Instalacje do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych.

3.4

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

3.5

Rekultywacja składowisk odpadów.

3.6

Selektywne zbieranie bioodpadów i instalacje do ich przetwarzania.

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

4.1

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych
w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

4.2

Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej.

4.3

Zagospodarowanie wód opadowych.

4.4

Poprawa jakości wody pitnej oraz utrzymanie ciągłości jej dostaw.

INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I PROJEKTY MIĘDZYDZIEDZINOWE
5.1

Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.

5.2

Monitoring siedlisk przyrodniczych.

5.3

Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz
poważnych awarii i ich skutków między innymi z uwzględnieniem zapisów planów zarządzania
ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy.
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