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Spis treÊci

Do produkcji publikacji wykorzystano dwustronnie powlekany papier Cyclus Print o matowej powierzchni
produkowany w 100% z makulatury w technologii przyjaznej dla Êrodowiska naturalnego.



Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOÂiGW), który powstał w 1989 r. w wyniku zmian ustrojowych Polski, wspólnie
z wojewódzkimi funduszami ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej (wfoÊigw), które w 1993 r. uzyskały osobowoÊç prawnà, stanowià filar
polskiego systemu finansowania ochrony Êrodowiska.

Misjà funduszy jest finansowe wspieranie przedsi´wzi´ç słu˝àcych ochronie Êrodowiska i poszanowaniu jego wartoÊci, w oparciu o konstytu-
cyjnà zasad´ zrównowa˝onego rozwoju, przy zachowaniu bezpieczeƒstwa ekologicznego kraju, zgodnie z Politykà Ekologicznà Paƒstwa i Trak-
tatem Akcesyjnym w obszarze „Êrodowisko“.

Dokonane w Polsce korzystne zmiany w poprawie stanu Êrodowiska naturalnego sà w du˝ej mierze efektem skutecznego systemu finansowa-
nia przedsi´wzi´ç. Funkcjonujàcy w Polsce system finansowania ochrony Êrodowiska stanowi podstawowe êródło finansowania zadaƒ w ochro-
nie Êrodowiska i gospodarce wodnej. Âwiadczy o tym wielkoÊç zaanga˝owania finansowego, która umo˝liwia realizacj´ najwi´kszych,
najtrudniejszych, kosztownych i czasochłonnych przedsi´wzi´ç. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze posiadajà doÊwiadczenie
w finansowaniu podmiotów o ró˝nych formach organizacyjno-prawnych. Posiadajà wysoko wykwalifikowanà kadr´, potencjał ekonomiczny
i organizacyjny.

System funduszy ochrony Êrodowiska stanowi unikatowy w skali Êwiatowej mechanizm, zarówno pod wzgl´dem rozmiarów, jak i form działa-
nia. Krajowy system finansowania ochrony Êrodowiska, oparty na funduszach ekologicznych, zyskał mi´dzynarodowe uznanie, w tym Komisji
Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Banku Âwiatowego.

Do koƒca 2009 r. funkcjonowały tak˝e powiatowe i gminne fundusze ochrony Êrodowiska, których przychody z tytułu opłat ekologicznych
zostały włàczone do bud˝etów samorzàdowych.

Najwa˝niejszym kryterium oceny wniosków o dofinansowanie składanych do NFOÂiGW i wfoÊigw, obok efektywnoÊci ekonomicznej, jest
uzyskany efekt ekologiczny. Fundusze Narodowy i wojewódzkie finansujà tylko dobre projekty. W publikacji, którà Paƒstwu przekazujemy,
zebrano kilkadziesiàt przykładów projektów, które mogà stanowiç wzór dobrych praktyk i które Êwiadczà o efektywnym wykorzystaniu Êrodków
publicznych w ró˝nych sferach ochrony Êrodowiska.

Opisane i przedstawione projekty finansowane sà zarówno ze Êrodków krajowych jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu SpójnoÊci Unii Europejskiej w ramach tzw. „starej perspektywy” oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko“.

Publikacja wstała dzi´ki współpracy Narodowego Funduszu i wszystkich funduszy wojewódzkich koordynowanej przez Zespół ds. informacji
i promocji NFOÂiGW i wfoÊigw.

Pełny przeglàd informacji o działalnoÊci NFOÂiGW oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej dost´pny jest
na stronach internetowych. Dane adresowe wszystkich funduszy podane sà w koƒcowej cz´Êci publikacji.
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OCHRONA KLIMATU

W finansowaniu ochrony Êrodowiska przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej jednym z głównych
zadaƒ o charakterze priorytetowym sà inwestycje w dziedzinie ochrony powietrza, których realizacja w znacznym stopniu przyczynia si´ do ogra-
niczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, szczególnie na obszarach, gdzie wyst´pujà przekroczenia dopuszczalnych poziomów za-
nieczyszczeƒ. Istotne znaczenie dla całego systemu Funduszy ma wspieranie tych projektów, które przyczyniajà si´ do wypełniania zobowiàzaƒ
unijnych w tym Dyrektywy 2009/28/WE i Dyrektywy 2004/8/WE, a tak˝e realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych, krajowych
i regionalnych.

Zgodnie z informacjà o działalnoÊci Wojewódzkich Funduszy Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok, Fundusze w tym roku
wspólnie uzyskały nast´pujàce, wybrane efekty ekologiczne w obszarze ochrony powietrza:

� zmniejszenie emisji SO2 – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 8,6 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 25,5 tys. ton/rok;

� zmniejszenie emisji pyłu – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 2,5 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 4,2 tys. ton/rok;

� zmniejszenie emisji CO2 – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 709,6 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 309,7 tys. ton/rok;

Zgodnie ze sprawozdaniem z działalnoÊci Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w tym roku uzyskano nast´pu-
jàce wybrane efekty ekologiczne w obszarze ochrony powietrza:

� zmniejszenie emisji SO2 – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 0,6 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 12,8 tys. ton/rok;

� zmniejszenie emisji pyłu – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 0,4 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 1,8 tys. ton/rok;

� zmniejszenie emisji CO2 – zgodnie z umowami zawartymi w 2008 roku – 77,0 tys. ton/rok, natomiast w wyniku zakoƒczonych w tym roku
przedsi´wzi´ç uzyskano efekt na poziomie – 129,9 tys. ton/rok;

W roku 2008 Fundusze wydatkowały Êrodki na zadania w dziedzinie ochrony powietrza w formie po˝yczek na poziomie blisko 415 mln zł oraz
w formie dotacji około 41 mln zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkował na zadania w dziedzinie ochrony powietrza 175,4 mln zł po˝yczek
oraz 27,7 mln zł dotacji.

Obecnie wzrasta zainteresowanie beneficjentów inwestycjami w tym obszarze, głównie w zakresie modernizacji kotłowni i systemów grzewczych,
wprowadzaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych w energetyce zawodowej i przemyÊle, termomodernizacji oraz wykorzystaniu od-
nawialnych êródeł energii. Przy czym inwestycje słu˝àce pozyskiwaniu energii z odnawialnych êródeł majà szczególne znaczenie. Narodowy
Fundusz uruchomił trzyetapowy program priorytetowy, w ramach którego Wojewódzkie Fundusze mogà pozyskaç dodatkowe Êrodki w formie
po˝yczki na poziomie 35 mln zł, z przeznaczeniem na budow´ ciepłowni i elektrociepłowni wykorzystujàcych biomas´, biogazowni, elektrowni
wiatrowych, geotermii, elektrowni wodnych, pomp ciepła oraz systemów solarnych i fotowoltaicznych. W skali całego kraju sà to dodatkowe
Êrodki na poziomie 560 mln zł. Niezale˝nie od tego, w ramach swojej działalnoÊci statutowej Wojewódzkie Fundusze od lat finansujà projekty
zwiàzane z ochronà klimatu, z czego ciekawsze inwestycje przedstawiono poni˝ej.

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu

Solarny aquapark

Aquapark „Wodny Âwiat” w Kudowie Zdroju to jeden z najnowoczeÊniejszych
krytych basenów w Polsce. Oddany do eksploatacji w lipcu 2002 r. obiekt spor-
towo-rehabilitacyjny posiada innowacyjny układ zaopatrzenia w ciepło za po-
mocà odnawialnych êródeł energii. Działajà tu kolektory słoneczne i pompy
ciepła odzyskujàce energi´ z wentylacji i klimatyzacji oraz z wymiany wody ba-
senowej. Wybrane rozwiàzanie ze wzgl´du na wielkoÊç jest pionierskie w skali
kraju. Projekt „Układ zaopatrzenia w ciepło krytego basenu sportowo-rek-
reacyjnego w Kudowie Zdroju za pomocà odnawialnych êródeł energii
– solary” zrealizowało miasto Kudowa Zdrój. Jako odnawialne êródło ciepła za-
stosowano kolektory słoneczne o łàcznej powierzchni 300 m2. Moc uzyskana
z kolektorów to 240 kW. Dla przedłu˝enia pracy kolektorów w godzinach noc-
nych wykorzystany jest izolowany zasobnik ciepła o łàcznej pojemnoÊci 100m3.
Dodatkowo zamontowano: kocioł kondensacyjny o mocy 895 kW i sprawnoÊci
do 110% oraz niskotemperaturowy o mocy 460 kW i sprawnoÊci 95%. Dla po-
prawy efektywnoÊci energetycznej układu zastosowano dla hali basenowej cen-
tral´ wentylacyjno-klimatyzacyjnà z odzyskiem ciepła.

WartoÊç zadania wyniosła ponad 2,5 mln zł. Dofinansowanie WFOÂiGW we
Wrocławiu wyniosło 450 tys. zł w formie po˝yczki i 800 tys. zł dotacji.

Aquapark „Wodny Âwiat” w Kudowie Zdroju został wy-
posa˝ony w kolektory słoneczne o łàcznej powierzchni
300 m2.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.
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LUBUSKIE – WFOÂiGW w Zielonej Górze

Energia ze słoƒca

„Energia ze słoƒca…” – tak mo˝na powiedzieç o inwestycji, która zostanie
wkrótce (paêdziernik 2010 roku) zakoƒczona w Zielonej Górze. Projekt „Wol-
nostojàca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody u˝ytkowej“ jest
realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wiel-
kopolskim. W ramach projektu zostanie zainstalowanych 140 kolektorów o cał-
kowitej powierzchni 630 m2.
W wyniku zastosowania kolektorów słonecznych sezonowe zapotrzebowanie
na ciepło zmniejszy si´ o ok. 33,5%. Planowany efekt ekologiczny to redukcja
emisji zanieczyszczeƒ pyłowo-gazowych m.in.: CO2 – 70 ton/rok.

Koszt realizacji projektu – 3,0 mln zł, w tym dotacja Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (poprzez WFOÂiGW, jako jednostk´ poÊredniczàcà
II stopnia) – 2,5 mln zł.

MAŁOPOLSKIE – NFOÂiGW w Warszawie i WFOÂiGW w Krakowie

Elektrownia rozbudowana… o „eko”

Projekt „Wykonanie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina S.A.”
został zrealizowany w dwóch etapach: budowa I nitki IOÂ, budowa II nitki IOÂ.
Pierwszy zakoƒczono w 2009 roku w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw”. PrzepustowoÊç instalacji
wynosi do 615 tys. Nm3/h (przy przepustowoÊci znamionowej 550 tys. Nm3/h),
skutecznoÊç odsiarczania 90%, skutecznoÊç odpylania prawie 100%. Ska˝e-
nie okolicy tlenkami siarki zmniejszyło si´ prawie 20-krotnie. Uruchomienie
instalacji odsiarczania spalin pozwoli elektrowni spełniç normy emisji dwutlenku
siarki.

Koszt realizowanych zadaƒ wyniósł 95,1 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW
w Krakowie – 31,8 mln zł, kredyt komercyjny 37,0 mln zł. Budowa I nitki IOÂ
została dofinansowana w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (poprzez NFOÂiGW).

Instalacja kolektorów słonecznych w Szpitalu Woje-
wódzkim w Gorzowie Wielkopolskim obni˝y sezonowe
zapotrzebowanie na ciepło o jednà trzecià.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Zielonej Górze.

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie

Efekty ekologiczne ju˝ sà!

Zadanie „Termomodernizacja budynków Politechniki Warszawskiej” jest rea-
lizowane wieloetapowo i obj´ło obiekty – gmachy: Wydziału Technologii Che-
micznej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału In˝ynierii
Produkcji (stary obiekt technologiczny), Wydziału Transportu (nowa kreÊlarnia).
Zostanie wymienione ponad trzy tysiàce metrów kwadratowych stolarki okien-
nej (w tym okna na klatkach schodowych i Êcianki szklone), docieplone zo-
stanà dachy i Êciany zewn´trzne. Planowane, w wyniku realizacji zadania,
zmniejszenie zapotrzebowania na energi´ cieplnà wyniesie 8,2 tys. GJ/rok.

Koszt realizacji zadania – 4,2 mln zł, w tym: dotacja z WFOÂiGW – 1,0 mln zł,
po˝yczka z WFOÂiGW w Warszawie – 1,6 mln zł.

W termomodernizowanych budynkach Politechniki
Warszawskiej zostanie wymienione ponad trzy tysiàce
metrów kwadratowych stolarki okiennej.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Warszawie.

Dzi´ki wybudowanej w Elektrowni Skawina S.A. insta-
lacji odsiarczania spalin do atmosfery trafia mniej SO2
o ponad 500 ton miesi´cznie.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Krakowie.
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W zespole szkolno-przedszkolnym w gminie Pokój
zyskały m.in. ocieplone Êciany zewn´trzne, stropoda-
chy, wymieniono stolark´ okiennà i drzwiowà oraz
przyłàcze cieplne.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Opolu.

System finansowania ochrony Êrodowiska w Polsce

Inwestycja dla ochrony powietrza i klimatu

Zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków wGminie Pokój” było
elementem realizacji programu ochrony powietrza w namysłowsko-oleskiej
strefie ochrony powietrza. Zadanie obj´ło kompleks szkolno-przedszkolny,
w tym szkoł´ podstawowà, gimnazjum i przedszkole. Zakres zrealizowa-
nych robót termomodernizacyjnych objàł m.in. ocieplenie Êcian zewn´trz-
nych, stropodachów, wymian´ stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników wraz
z zaworami termostatycznymi i wymian´ przyłàcza cieplnego. Osiàgni´to pla-
nowany efekt ekologiczny – ograniczajàc emisj´ zanieczyszczeƒ pyłowo-
-gazowych m.in.: pyłu – 7,2 ton/rok, SO2 – 3,1 ton/rok, CO2 – 0,5 tys. ton/rok.
Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło wyniosło 5,7 tys. GJ/rok.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1,4 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW
w Opolu blisko 0,95 mln zł.

Modernizacja gospodarki cieplnej w Kosz´cinie

Projekt „Modernizacja gospodarki cieplnej kompleksu budynków Paƒ-
stwowego Zespołu PieÊni i Taƒca Âlàsk” – dofinansowany ze Êrodków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej dotacjà
w kwocie 2,3 mln zł przy koszcie zadania 16,8 mln zł. Uzyskano zmniejsze-
nie emisji pyłowo-gazowej w mieÊcie Kosz´cin, m.in.: SO2 – 14,9 ton/rok,
pyłu – 34,9 ton/rok oraz CO2 – 2,1 tys. ton/rok.

ÂLÑSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Katowicach, BOÂ S.A. w Warszawie

Blok energetyczny na nadkrytyczne parametry pary
w Elektrowni „Łagisza” o mocy 460 MW pracujàcy na
w´glu kamiennym.
Fot. Archiwum Południowego Koncernu Energetycz-
nego S.A.

Blok energetyczny na nadkrytyczne parametry pary pracujàcy
na w´glu kamiennym

Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska współfinansował ze Êrodków włas-
nych (po˝yczka 352 mln zł) przy ogólnym koszcie inwestycji 1 916 mln zł bu-
dow´ przez Południowy Koncern Energetyczny S.A. (w Elektrowni „Łagisza”)
pierwszego w Êwiecie bloku energetycznego z kotłem przepływowym CFB na
parametry nadkrytyczne pary (275 bar, 580oC). Kocioł przepływowy spełnia
wymogi BAT – najlepszych dost´pnych technik, jest wysoce efektywny, czy-
sty ekologicznie i zapewniajàcy racjonalne zu˝ycie energii i surowców. Nowy
blok o mocy 460 MW i sprawnoÊci 45%, który został zsynchronizowany z sie-
cià elektroenergetycznà w I kwartale 2010 roku, zapewnia emisj´ pyłowo-
-gazowà poni˝ej wymaganych norm.
Inwestycja była równie˝ współfinansowana po˝yczkami WFOÂiGW w Kato-
wicach (40 mln zł) oraz BOÂ S.A. (60 mln zł), a tak˝e kredytami banków ko-
mercyjnych i obligacjami.

Kosz´cin – kolektory słoneczne zabudowane na
obiektach Paƒstwowego Zespołu PieÊni i Taƒca
„Âlàsk”.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

ÂLÑSKIE – NFOÂiGW w Warszawie
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Blok energetyczny na nadkrytyczne parametry pary pracujàcy
na w´glu brunatnym

Blok „A” Elektrowni Pàtnów II ( wchodzàcej w skład Grupy „Pàtnów – Adamów
– Konin”) wybudowany przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej posiada moc 464 MW i jest pierwszym o tak
du˝ej mocy blokiem energetycznym, wykorzystujàcym w´giel brunatny ze złó˝
lokalnych. Blok energetyczny pracuje na parametry nadkrytyczne pary, które
zapewniajà wysokà sprawnoÊç procesu wytwarzania energii przy jednoczes-
nym spełnieniu bardzo wysokich wymogów ekologicznych. W ramach tego pro-
jektu wybudowano równie˝ instalacj´ odsiarczania spalin (metodà wapiennà
mokrà) oraz Instalacj´ Osuszania Gipsu wraz z Oczyszczalnià Âcieków. Blok,
jako instalacja do spalania w´gla brunatnego w celach energetycznych, speł-
nia wszystkie aktualne wymogi prawa europejskiego w zakresie re˝imów ko-
rzystania ze Êrodowiska i uzyskał pozwolenie zintegrowane.
Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 1 841 mln zł, w tym po˝yczka NFOÂiGW
wyniosła 226 mln zł.

WIELKOPOLSKIE – WFOÂiGW w Poznaniu

Mniej zanieczyszczeƒ dzi´ki pochodni i kogeneracji

Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. szans´ zmniej-
szenia kosztów działalnoÊci oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ dostrzegło
w wielkiej pochodni, w której spalane sà setki metrów szeÊciennych biogazu
wytwarzanego z osadów poÊciekowych. Rocznie w zakładzie powstaje go ok.
760 tys. m3, do tej pory wi´kszoÊç jest bezproduktywnie spalana. Jego wyko-
rzystanie umo˝liwi rozbudowa układu kogeneracyjnego. Koszt całkowity przed-
si´wzi´cia oszacowano na ponad 2,5 mln zł. W du˝ej mierze zostanie ono
dofinansowane ze Êrodków unijnych oraz WFOÂiGW w Poznaniu, który udzie-
lił po˝yczki w wysokoÊci 1,9 mln zł. Dzi´ki tym Êrodkom zakupiono kogenera-
tory do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wykonano prace
budowlane i instalacyjne. Nowoczesne urzàdzenia rozpocznà prac´ w tym roku
i umo˝liwià optymalizacj´ wykorzystania paliwa powstajàcego z poÊciekowych
osadów w drodze fermentacji metanowej.

Blok energetyczny na nadkrytyczne parametry pary
w elektrowni Pàtnów II o mocy 464 MW, pracujàcy na
w´glu brunatnym.
Fot. Archiwum Zespołu Elektrowni PAK S.A.

Farma wiatrowa w Tymieniu

Projekt „Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych w Tymieniu o mocy 50 MW”
zrealizowany w 2006 roku przez EEZ Sp. z o.o. dofinansowany był przez
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej po˝yczkà ze
Êrodków własnych w kwocie 125,0 mln zł, przy całkowitym koszcie zadania
251,5 mln zł. Park składa si´ z 25 wiatraków, ka˝dy o mocy 2 MW; Êrednia
roczna produkcja wynosi 100 tys. MW energii elektrycznej. Uzyskany efekt eko-
logiczny to unikni´cie emisji pyłowej – m.in.: 780 ton/rok SO2, 110 ton/rok pyłu,
93,7 tys. ton/rok CO2. Projekt uzyskał równie˝ po˝yczk´ BOÂ S.A. w kwocie
57,0 mln zł.

Fragment farmy wiatrowej w Tymieniu. Trzy wiatraki
o łàcznej mocy 6 MW.
Fot. Archiwum EEZ Sp. z o.o.

Nowe inwestycje w Przedsi´biorstwie Wodociàgów
i Kanalizacji w Ostrowie Wlkp. umo˝liwià wykorzysta-
nie biogazu z osadów poÊciekowych.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Poznaniu.

WIELKOPOLSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

ZACHODNIOPOMORSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, BOÂ S.A. w Warszawie
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ZACHODNIOPOMORSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Szczecinie

Sezon grzewczy 2011/2012 Elektrownia Szczecin roz-
pocznie ju˝ bez w´gla. Przestawienie si´ na biomas´
oznacza ograniczenie emisji dwutlenku w´gla prak-
tycznie do zera.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Szczecinie.

Ekorewolucja w Zespole Elektrowni Dolna Odra

Projekty ”Budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrowni
„Dolna Odra” oraz „Budowa kotła do spalania biomasy w elektrowni
„Szczecin” to inwestycje w ekologi´, dzi´ki którym – zdaniem ekspertów
– Szczecin ma szans´ staç si´ wzorcowym miastem pod wzgl´dem êródeł
wytwarzania energii. Koszt budowy kotła wyniesie ok. 400 mln zł, a jego wy-
dajnoÊç to 230 ton pary/h. PrzejÊcie na produkcj´ energii z biomasy oznacza
dla elektrowni rewolucj´ technicznà. Sezon grzewczy 2011/2012 Elektrow-
nia „Szczecin” rozpocznie ju˝ bez w´gla. Przestawienie si´ na biomas´ ozna-
cza praktycznie likwidacj´ emisji dwutlenku w´gla oraz znaczne ograniczanie
emisji pyłu, siarki i azotu. Szacowane roczne zu˝ycie ekopaliwa wyniesie
500 tys. ton. W wyniku realizacji przedsi´wzi´cia osiàgni´te zostanà cele eko-
logiczne, poziom emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery b´dzie odpowiadaç
normom. W wyniku realizacji , zmniejszeniu ulegnà: emisja SO2 – o ok.
1,1 tys. ton/rok (ok. 60%), emisja CO2 – o ok. 300 tys. ton/rok (prawie 100%),
emisja pyłu o około 120 ton/rok (ok. 62%). Radykalnemu zmniejszeniu uleg-
nie tak˝e iloÊç odpadów paleniskowych – o ok. 20 tys. ton/rok (ok. 73%).
Redukcja ta pociàgnie za sobà tak˝e ograniczenie iloÊci wody, wykorzysty-
wanej do transportu odpadów paleniskowych na składowisko.

Planowany koszt realizacji zadania wyniesie 275,4 mln zł w tym po˝yczka:
z NFOÂiGW 74,3 mln zł, po˝yczka z WFOÂiGW w Szczecinie 5,0 mln zł.
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OCHRONA WÓD

Ochrona i poprawa jakoÊci wód powierzchniowych i podziemnych stała si´ jednym z najwa˝niejszych zadaƒ Narodowego Funduszu i fundu-
szy wojewódzkich ju˝ od chwili ich powstania. Celem finansowania tej dziedziny przez Narodowy i wojewódzkie fundusze było wybudowanie
jak najwi´kszej iloÊci oczyszczalni Êcieków i systemów kanalizacyjnych oraz uzyskanie, w mo˝liwie krótkim czasie, jak najwi´kszego efektu
ekologicznego. Opóênienia cywilizacyjne w tej dziedzinie i niedoinwestowanie gospodarki wodno-Êciekowej w poprzednim systemie ustrojo-
wym były katastrofalne. Brak oczyszczalni z pełnym cyklem technologicznym w wi´kszoÊci polskich aglomeracji, a tak˝e stare układy odpro-
wadzania Êcieków (nierzadko wprost do rzek, jezior i Bałtyku) skutkowały m.in. post´pujàcà eutrofizacjà zbiorników wodnych i Bałtyku,
a uzdatniana woda pitna nie odpowiadała normom europejskim.

Oczyszczanie Êcieków w Bolesławcu

Projekt „Oczyszczanie Êcieków w Bolesławcu” – to nazwa najwi´kszego pro-
ekologicznego zadania w historii Bolesławca. W ramach projektu zmodernizo-
wano i rozbudowano oczyszczalni´ Êcieków, która mo˝e teraz przyjmowaç do
15 tys. m3 Êcieków/dob´, czyli o połow´ wi´cej ni˝ dotychczas. JakoÊç oczysz-
czonych Êcieków spełnia unijne standardy w zakresie usuwania szkodliwych
zwiàzków fosforu i azotu. Wybudowano ok. 53 km sieci kanalizacji na terenach
wiejskich oraz ok. 29 km kanalizacji w mieÊcie. Funkcjonowanie zakładu i sys-
temu kanalizacyjnego zapewnia skutecznà ochron´ przed zanieczyszczeniami
granicznej rzeki Odry i jej dopływu – rzeki Bóbr. Odpowiednio przetworzone
osady, pozostałe po oczyszczaniu przekazywane sà rolnikom, którzy stosujà
je jako nawóz. Biogaz, który wydziela si´ przy fermentacji zasila gazowà kot-
łowni´ i w du˝ej cz´Êci pokrywa to zapotrzebowanie oczyszczalni na energi´.

Koszt zrealizowanych inwestycji to ponad 86 mln złotych, w tym dotacja Fun-
duszu ISPA – 31 mln zł, dotacja i po˝yczka WFOÂiGW we Wrocławiu
– 25 mln zł.

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu

Dla bezpieczeƒstwa mieszkaƒców

Projekt „Regulacja potoku Wilczka w miejscowoÊci Wilkanów” jest realizo-
wany w okresie 2008-2010 przez Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Realizacja projektu polega na odtworzeniu przekroju koryta właÊci-
wego, korekcie trasy na gł´boko wci´tych zakolach, stabilizacji oraz redukcji
spadku podłu˝nego dna oraz rekonstrukcji ubezpieczeƒ brzegowych.

Planowany koszt projektu – 7,5 mln, w tym dotacja WFOÂiGW we Wrocławiu
– 3,7 mln zł.

Oczyszczalnia w Bolesławcu jest jednym z najnowo-
czeÊniejszych zakładów w kraju.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.

Prace na potoku Wilczka – dopływie Nysy Łu˝yckiej
– poprawià bezpieczeƒstwo mieszkaƒców Wilkanowa.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu
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KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

Oczyszczalnia w Mielnie w gminie Chodecz.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Toruniu.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Êcieków

W 2004 roku gmina Chodecz zrealizowała projekt „Rozbudowa i moderni-
zacja oczyszczalni Êcieków w m. Mielno gmina Chodecz”. Zadanie pole-
gało na: likwidacji cz´Êci istniejàcych obiektów (piaskownika, komory
wytłumieƒ, osadnika wst´pnego, zbiornika Êcieków dowo˝onych), budowie:
zbiorników reaktorów SBR 2 x 300 BIOSELEKT, stacji odwadniania osadu
wyposa˝onej w pras´ taÊmowà, budowie stacji dmuchaw, wiaty składowania
osadu nadmiernego, rozbudowie budynku socjalno-technicznego wraz z la-
boratorium. Wykonano równie˝ sieci mi´dzyobiektowe zewn´trzne, roboty
bran˝y technologicznej, elektrycznej, monta˝u urzàdzeƒ i wyposa˝enia, sys-
tem monitoringu komputerowego oczyszczalni Êcieków, drogi, place ma-
newrowe oraz trakty piesze. Efekt ekologiczny – jakoÊç oczyszczonych
Êcieków spełnia unijne standardy w zakresie usuwania szkodliwych zwiàz-
ków fosforu i azotu. PrzepustowoÊç oczyszczalni Êcieków wzrosła do 390m3/d
– o ok. 60%. Koszt realizacji projektu wyniósł 2,3 mln zł, w tym po˝yczka
WFOÂiGW w Toruniu – 0,7 mln zł.

UjÊcie Warty – Infrastruktura i Ârodowisko

Gmina Witnica realizuje w ramach I osi priorytetowej PO „Infrastruktura i Âro-
dowisko” projekt „UjÊcie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-Êcie-
kowa w aglomeracji Witnica“. W ramach projektu zostanie wybudowane:
26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Witnica i miejscowoÊci Biał-
czyk, Białcz, Pyrzany i Nowiny Wielkie, a tak˝e 9,1 km sieci wodociàgowej na
terenie miasta Witnica i Białcz. W wyniku realizacji projektu do sieci kanali-
zacyjnej zostanie podłàczonych 3 718 nowych mieszkaƒców, a do sieci
wodociàgowej 2 264. Rozbudowana zostanie tak˝e mechaniczno-biolo-
giczna oczyszczalnia Êcieków zlokalizowana w miejscowoÊci Białczyk. Jej
dobowa przepustowoÊç wzroÊnie z 1000 m3/d do 2400 m3/d.

Planowany koszt realizacji projektu – 32,4 mln zł, w tym dotacja z Funduszu
SpójnoÊci – 20,3 mln zł.

KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

Budowa kanalizacji w Łabiszynie.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Toruniu.

Kanalizacja sanitarna osiedla Nowy Rynek

Gmina Łabiszyn zrealizowała w 2008 roku projekt „Kanalizacja sanitarna
osiedla Nowy Rynek I i Nowy Rynek II w Łabiszynie”. W ramach zadania
wykonano 3 720 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 235 szt. przyłàczy o dłu-
goÊci ponad 1 500 mb. Koszt realizacji projektu wyniósł 3,3 mln zł, w tym po-
˝yczka WFOÂiGW w Toruniu – 2,5 mln zł .

Budowa oczyszczalni w Witwicy.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Zielonej Górze.

LUBUSKIE – WFOÂiGW w Zielonej Górze
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Słoneczna suszarnia

Spółka Wodno-Âciekowa „Złota Struga” w ˚arach zrealizowała projekt „Sło-
neczna suszarnia osadów Êciekowych na oczyszczalni Êcieków w ˚arach”.
Projekt stanowił budow´ suszarni zło˝onej z 3 hal suszarniczych (12x116 m
i wysokoÊci 6 m) o konstrukcji przypominajàcej szklarni´, pokrytych płytami
poliw´glanowymi, w której êródłem ciepła jest promieniowanie słoneczne, które
w połàczeniu z intensywnà wentylacjà mechanicznà wewnàtrz hal przyspiesza
proces suszenia osadów. Po procesie suszenia zawartoÊç suchej masy wynio-
sła Êrednio 80%, a iloÊç osadu (w formie granulatu o Êrednicy ok. 20 mm)
zmniejszyła si´ do ok. 850 ton/rok. Zmniejszono iloÊç wytwarzanych odpadów
o 75%. Zaprzestano składowania rocznie 800 ton osadu.

Koszt realizacji projektu wyniósł 5,6 mln zł, w tym po˝yczkaWFOÂiGWw Zielonej
Górze wyniosła 2,3 mln zł.

ŁÓDZKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Łodzi

Wodociàgi w Łodzi

Gmina Łódê realizuje projekt „Wodociàgi i oczyszczalnia Êcieków w Łodzi II”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budow´ i modernizacj´ kanalizacji
sanitarnej (łàcznie ok. 231,9 km), budow´ i modernizacj´ kanalizacji deszczo-
wej (ok. 99,8 km), budow´ i modernizacj´ kanalizacji ogólnospławnej (ok. 7,7 km),
budow´ i modernizacj´ wodociàgowej sieci rozdzielczej oraz modernizacj´ ma-
gistral wodociàgowych (ok. 166,7 km), modernizacj´ stacji uzdatniania wody
o przepustowoÊci 9.6 tys. m3/d. Planowany efekt ekologiczny: wzrost iloÊci Êcie-
ków odbieranych kanalizacjà sanitarnà i ogólnospławnà o ok. 3,6 tys. m3/d,
wzrost iloÊci odbieranej deszczówki o ok. 2,0 tys. m3/d oraz dostarczenie wody
o odpowiednich parametrach jakoÊciowych w iloÊci ok. 9,6 tys.m3/d.
Planowany koszt realizacji projektu – 833 mln zł netto, w tym dotacja Funduszu
SpójnoÊci – 284 mln zł, po˝yczki (inwestycyjna i na zachowanie płynnoÊci
finansowej) NFOÂiGW – 179 mln zł, po˝yczka WFOÂiGW w Łodzi 162 mln zł.

Hala suszarni w ˚arach.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Zielonej Górze.

Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz

„Wodociàgi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. realizuje projekt „Kanalizacja
sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacjà oczyszczalni Êcieków”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: budow´ i modernizacj´ kanalizacji
sanitarnej (łàcznie ok. 62,1 km), budow´ i modernizacj´ sieci wodociàgowej
(ok. 13,8 km), zwi´kszenie wydajnoÊci uj´cia wody o ok. 4,4 tys. m3/d, zwi´k-
szenie przepustowoÊci oczyszczalni Êcieków o ok. 6,5 tys. m3/d. Planowany
efekt ekologiczny: wzrost iloÊci Êcieków odbieranych kanalizacjà sanitarnà o ok.
1,6 tys. m3/d, oraz dostarczenie wody o odpowiednich parametrach jakoÊcio-
wych w iloÊci ok. 10,4 tys.m3/d.

Planowany koszt realizacji projektu – 89,5 mln zł netto, w tym dotacja Fundu-
szu SpójnoÊci – 48 mln zł, po˝yczki (inwestycyjna i na zachowanie płynnoÊci
finansowej) NFOÂiGW –15,2 mln zł, po˝yczka WFOÂiGW w Łodzi 37,0 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni w Zgierzu. Ruszt napo-
wietrzajàcy zamontowany w reaktorze biologicznym.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Łodzi.

Budowa kanalizacji w Łodzi.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Łodzi.

LUBUSKIE – WFOÂiGW w Zielonej Górze

ŁÓDZKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Łodzi
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MAŁOPOLSKIE – WFOÂiGW w Krakowie, NFOÂiGW w Warszawie

Rekultywacja Lagun Osadowych w Oczyszczalni
Âcieków „Płaszów II”.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Krakowie.

Oczyszczalnia Êcieków w Krakowie

Od 2005 r. Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji SA w Krako-
wie realizuje projekt „Oczyszczalnia Âcieków Płaszów II w Krakowie”. Za-
kres projektu obejmuje: modernizacj´ i rozbudow´ oczyszczalni w Płaszowie,
budow´ stacji termicznej utylizacji osadów, rekultywacj´ lagun osadowych
oraz budow´ kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW). Stacja Termicznej Utyli-
zacji Osadów b´dzie składała si´ z 11 głównych w´złów technologicznych,
wyposa˝onych w wysoce efektywne urzàdzenia do oczyszczania i monito-
ringu spalin. Termiczne przekształcenie osadów b´dzie poprzedzone ich
podsuszeniem zapewniajàcym autotermicznoÊç procesu. IloÊç osadów
wprowadzanych do Êrodowiska zmniejszy si´ o ok. 88%, a energia cieplna
uzyskana w procesie spalania osadów b´dzie wykorzystywana dla celów so-
cjalnych oraz w procesie technologicznym oczyszczalni Êcieków. Proces
technologiczny b´dzie spełniał wymogi najlepszych dost´pnych technik. Re-
kultywacja lagun osadowych obejmuje zabiegi techniczne (ukształtowanie
rzeêby terenu, ukształtowanie i regulacja warunków hydrologicznych, uj´cie
biogazu, budowa dróg dojazdowych) i agrotechniczne (odtworzenie gleb,
biologiczna i przeciwerozyjna odbudowa zboczy, zapoczàtkowanie proce-
sów glebotwórczych). Zakres prac przy kolektorze Dolnej Terasy Wisły (DTW)
obejmuje m.in. budow´ pompowni Êcieków o przepustowoÊci 0,9 m3/s,
budow´ kolektora grawitacyjnego o dł. 6,2 km oraz budow´ rurociàgów tłocz-
nych 2x0,38 km. Efektem ekologicznym jest odprowadzenie Êcieków do
oczyszczalni Êcieków w iloÊci 139,6 tys. m3/rok z 638 gospodarstw domo-
wych. Efektami ekologicznymi po zrealizowaniu projektu b´dà: termiczne
przekształcenie osadów Êciekowych uwodnionych w iloÊci 84 tys. ton/rok,
rekultywacja 18,5 ha terenów oczyszczalni Êcieków Płaszów (na których zgro-
madzono 300 tys. m3 osadów Êciekowych).

Planowany koszt realizacji projektu wyniesie ok. 345 mln zł, w tym dotacja
Funduszu SpójnoÊci – 223 mln zł, trzy po˝yczki WFOÂiGW w Krakowie na
łàcznà kwot´ – 24,8 mln zł, po˝yczka NFOÂiGW (na zachowanie płynnoÊci)
– 47,3 mln zł.

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni Êcieków
Kujawy

Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zreali-
zowało projekt „Budowa oczyszczalni Êcieków Kujawy w Krakowie”. „Ku-
jawy” zostały zbudowane w celu oczyszczania Êcieków dopływajàcych
z niezale˝nego systemu kanalizacji ogólnospławnej Nowej Huty. Zakład
oczyszcza Êcieki komunalno-bytowe od 250 tys. mieszkaƒców. WydajnoÊç
oczyszczalni wynosi 80 tys. m3/dob´, natomiast Êredni przepływ 52 tys.
m3/dob´. W wyniku realizacji tych zadaƒ nastàpiło zmniejszenie ładunku
biochemicznego zapotrzebowanie na tlen w odprowadzanych Êciekach
o 6,5 tys. ton/rok.

Łàczny kosz realizacji projektu (wykonywanego w dwóch etapach) wyniósł
168,4 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Krakowie – 9,0 mln zł i po˝yczka
NFOÂiGW – 0,2 mln zł.

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów w Oczyszczalni
Âcieków „Płaszów II”.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Krakowie.

Oczyszczalnia Êcieków Kujawy.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Krakowie.

MAŁOPOLSKIE – WFOÂiGW w Krakowie
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Czystsza woda dla Warszawy

Beneficjentem projektu „Zaopatrzenie w wod´
i oczyszczanie Êcieków w Warszawie” jest Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st.
Warszawa S.A. Jego strategicznymi celami sà: woda
pitna o odpowiedniej jakoÊci oraz oczyszczanie 100%
Êcieków komunalnych przed odprowadzeniem do
Wisły. W ramach zadania wybudowane zostanie
32,44 km sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 1 423
przyłàczy kanalizacyjnych. Ze wzgl´du na zło˝onoÊç
prac koncepcyjnych i wykonawczych projekt został
podzielony na nast´pujàce fazy realizacyjne:
• Faza I – główne kolektory dla Oczyszczalni Âcieków
„Południe”,

• Faza II – poprawa jakoÊci wody w Warszawie,
• Faza III – zaopatrzenie wwod´ i oczyszczanie Êcieków,
• Faza IV – zaopatrzenie wwod´ i oczyszczanie Êcieków.

Oczyszczalnia Êcieków w Warszawie.
Fot. ArchiwumMiejskiego Przedsi´biorstwaWodociàgów i Kanalizacji M. St. Warszawa S.A.

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie, NFOÂiGW w Warszawie

W ramach inwestycji istniejàce urzàdzenia i procesy technologiczne zostanà zastàpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniajàcymi
standardy jakoÊciowe gospodarowania Êciekami. PrzepustowoÊç modernizowanej oczyszczalni Êcieków to 435 tys. m3/d, równowa˝na liczba
mieszkaƒców, którà obsługuje oczyszczalnia – 2,1 mln. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen w odprowadzanych Êciekach zmniejszy si´
o 116 ton/d.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszà łàcznie ok. 3 115 mln zł, dotacja z Funduszu ISPA i SpójnoÊci – ok. 2 125 mln zł, po˝yczka
WFOÂiGW w Warszawie – 33,3 mln zł, po˝yczka NFOÂiGW – 468,8 mln zł.

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie

Âcieki oczyszczalni Êcieków Stanisławów

Projekt „Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni Êcieków wraz
z siecià kanalizacji sanitarnej” jest realizowany przez Gmin´ Stanisławów. Wy-
konanie zadania umo˝liwi odbiór i oczyszczenie Êcieków (docelowo 500 m3/d)
ze 190 gospodarstw domowych. Oczyszczalnia b´dzie odbieraç Êcieki z miejs-
cowoÊci Stanisławów, Stanisławów Mały oraz Êcieki dowo˝one z szamb i Za-
kładów Mi´snych po podczyszczeniu na terenie zakładu. W skład oczyszczalni
wchodzà: budynek technologiczno-socjalny, punkt zlewny Êcieków dowo˝o-
nych, krata schodkowa, pompownia Êcieków surowych, piaskownik, komora
beztlenowa, blok biologiczny: komory osadu czynnego (nitryfikacja i denitryfi-
kacja), osadnik wtórny, gospodarka osadowa – odwodnienie osadu na prasie
taÊmowej oraz higienizacja osadu wapnem. Odbiornikiem Êcieków, które b´dà
doprowadzane kanalizacjà sanitarnà długoÊci 7,1 km b´dzie kanał „Górznik”.
Zakoƒczenie realizacji zadania jest przewidziane w 2010 roku.

Koszt realizacji projektu 9,8 mln zł, w tym po˝yczka z WFOÂiGW w Warszawie
– 5,9 mln zł.

Fragment instalacji oczyszczalni Êcieków w gminie
Stanisławów.
Fot. Andrzej Makowski; Archiwum WFOÂiGW w War-
szawie.



14 Dobre praktyki w ekorozwojuSystem finansowania ochrony Êrodowiska w Polsce

MAZOWIECKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Nowo wybudowana komora denitryfikacji i nitryfikacji
w oczyszczalni Êcieków w Grodzisku Mazowieckim.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

Gospodarka wodno-Êciekowa w Grodzisku Mazowieckim

Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki zrealizowało w latach 2006-2010 projekt
„Gospodarka wodno-Êciekowa w Grodzisku Mazowieckim”. Eksploatato-
rem infrastruktury wybudowanej w ramach projektu jest Zakład Wodociàgów
i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. W ramach projektu zmodernizo-
wano i wybudowano system kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociàgowej, zmodernizowano grupowà oczyszczalni´ Êcieków (obsługuje
mieszkaƒców Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa oraz Pod-
kowy LeÊnej) oraz zmodernizowano istniejàce i nowà stacj´ uzdatniania wody.
Modernizacja oczyszczalni polegała na budowie nowych obiektów oraz mo-
dernizacji istniejàcych, celem zapewnienia biologicznego usuwania azotu
i fosforu oraz uzyskania efektu oczyszczania Êcieków zgodnego z wymaga-
niami prawa. Wiele obiektów oczyszczalni zostało zhermetyzowanych
i wyposa˝onych w filtry odorowe.

Całkowita wartoÊç projektu wyniosła 76 mln, w tym dotacja Funduszu Spój-
noÊci – 11 mln zł.

OPOLSKIE – WFOÂiGW w Opolu

Komory fermentacyjne na oczyszczalni ÊciekówwBrzegu.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Opolu.

Oczyszczanie Êcieków w Brzegu

Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. realizuje
projekt „Oczyszczanie Êcieków w Brzegu”. Projekt ten obejmuje swym za-
kresem system kanalizacji sanitarnej o długoÊci 256,1 km wybudowanych
w 31 miejscowoÊciach gmin: Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz
z terenu województwa opolskiego oraz gminy Oława w województwie dol-
noÊlàskim. Oprócz sieci kanalizacyjnej, powstały obiekty gospodarki osado-
wej z wykorzystaniem powstajàcego w procesach fermentacji biogazu do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz zmodernizowana została Stacja
Uzdatniania Wody w Gierszowicach. Planowane efekty ekologiczne zadania
to: odzysk biogazu powstajàcego w procesach fermentacji osadów Êcieko-
wych (ok. 645 tys. m3/r), przyłàczenie do sieci kanalizacyjnej (na terenie woj.
opolskiego) 2 982 posesji, co umo˝liwia odprowadzenie Êcieków bytowo-
-gospodarczych w iloÊci ok. 1 762 m3/d oraz poddanie ich procesom oczysz-
czania w oczyszczalni Êcieków w Brzegu, zmniejszenie iloÊci osadów po kla-
rowaniu wody w iloÊci ok. 70 t/rok, zmniejszenie st´˝enia manganu o ok.
10%, zapewnienie jakoÊci wody do picia.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 121,7 mln zł netto, w tym dotacja
z Funduszu SpójnoÊci – 73 mln zł, po˝yczka z WFOÂiGWwOpolu 46,2 mln zł.
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Stacja Uzdatniania Wody Pietrasze – budynek ozono-
wania poÊredniego i filtrów w´glowych.
Fot. Archiwum NFOÂiGW w Warszawie.

PODLASKIE – NFOÂiGW w Warszawie

ÂLÑSKIE – WFOÂiGW w Katowicach

Oczyszczanie Êcieków na ˚ywiecczyênie

W ramach dofinansowania z Funduszu SpójnoÊci ISPA na terenie województwa
Êlàskiego realizowany jest projekt „Oczyszczanie Êcieków na ˚ywiecczyênie
– Faza I”, którego beneficjentami sà: Zwiàzek Mi´dzygminny ds. Ekologii
w ˚ywcu, Miejskie Przedsi´biorstwoWodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ˚ywcu,
Beskid Ekosystem Sp. z o.o. w Ci´ciwie. Zadanie polega na modernizacji
oczyszczalni Êcieków w ˚ywcu, Ci´cinie i Zwardoniu oraz opracowaniu doku-
mentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej. Szcze-
góły przedstawia poni˝sza tabela:

Modernizacja oczyszczalni Êcieków w ˚ywcu.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Katowicach.

Beneficjenci Zwiàzek Mi´dzygminny ds. Ekologii w ˚ywcu
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w ˚ywcu
Beskid Ekosystem Sp. z o.o. w Ci´cinie

Nazwa zadania
Oczyszczanie Êcieków na ˚ywiecczyênie – Faza I

Projekt Gospodarka Wodno-Âciekowa
w pozostałych gminach

Oczyszczanie Êcieków na ˚ywiecczyênie – Faza I
Projekt Gospodarka Wodno-Âciekowa

w Gminie ˚ywiec

Oczyszczanie Êcieków na ˚ywiecczyênie
– Faza I Projekt Gospodarka Wodno-Âciekowa

w Gminie W´gierska Górka

Koszt całkowity zadania 14.703.973 zł 70.158.122 zł 12.082.744 zł

Kwota po˝yczki 1.000 zł (0,01%) 19.666.816 zł (28%) 2.649.635 zł (22%)

Efekt ekologiczny

stworzenie warunków do oczyszczenia Êcieków
do parametrów okreÊlonych w pozwoleniu

wodnoprawnym iloÊç Êcieków odprowadzanych
do kanalizacji – 88 m3/d

stworzenie warunków do oczyszczenia Êcieków
do parametrów okreÊlonych w pozwoleniu

wodnoprawnym iloÊç Êcieków odprowadzanych
do kanalizacji – 14.000 m3/d

stworzenie warunków do oczyszczenia Êcieków
do parametrów okreÊlonych w pozwoleniu

wodnoprawnym iloÊç Êcieków odprowadzanych
do kanalizacji – 1.367 m3/d.

Efekt rzeczowy

– oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
w Zwardoniu o przepustowoÊci 150 m3/d

– dokumentacja techniczna sieci kanalizacyjnej
i wodociàgowej na terenie obj´tym
Memorandum Finansowym

nr 2000/PL/P/PE/023 z dnia 22.12.2003 r.

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
w ˚ywcu o przepustowoÊci 42.000 m3/d

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
w Ci´cinie o przepustowoÊci 5.300 m3/d

Poprawa jakoÊci wody w Białymstoku

Wodociàgi Białostockie zrealizowały w latach 2001-2008 projekt „Poprawa
jakoÊci wody w Białymstoku”. Projekt kompleksowo obejmował zadania
inwestycyjne z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania Êcieków oraz prze-
róbki osadów Êciekowych. W zakresie gospodarki wodnej przeprowadzono
modernizacj´ dwóch istniejàcych stacji uzdatniania wody poprzez rozbudow´
układu technologicznego uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej
o ozonowanie wst´pne w miejsce dotychczas stosowanego napowietrzania
na stacji w Jurowcach oraz ozonowanie poÊrednie i filtracja na filtrach w´glo-
wych na stacji w Pietraszach. W zakresie gospodarki Êciekowej i osadowej
zmodernizowano główne w´zły technologiczne oczyszczalni Êcieków. W sek-
torze Êciekowo-osadowym wykonano: modernizacj´ i rozbudow´ w´zła ga-
zowo-osadowego w oczyszczalni Êcieków oraz modernizacj´ cz´Êci
biologicznej oczyszczalni Êcieków w zakresie optymalizacji warunków two-
rzenia osadów w komorach biologicznych oraz ich sedymentacji w osadni-
kach wtórnych. Realizacja powy˝szych zadaƒ zapewniła uzyskanie
nast´pujàcych efektów ekologicznych: jakoÊci wody do picia i poziomu

oczyszczania Êcieków zgodnych z wymogami prawa, wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej jako dodatkowego, niezale˝-
nego êródła zasilania oczyszczalni, pełnà higienizacj´ osadów i zmian´ konsystencji osadu w form´ wysuszonych granulek, zmniejszenie ob-
j´toÊci osadów w procesie termicznego suszenia.

Koszt realizacji projektu wyniósł 71,7 mln zł, w tym 40 mln zł dotacja
z Funduszu SpójnoÊci ISPA.
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ÂWI¢TOKRZYSKIE – WFOÂiGW w Kielcach

Budowa kanalizacji w gminie Strawczyn.
Fot. Adam Bieniaszewski. Archiwum WFOÂiGW
w Kielcach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strawczynie

Gmina Strawczyn realizuje projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowoÊci Kuêniaki zadanie A, Ruda Strawczyƒska zadanie B”. Za-
danie obejmuje budow´ kanalizacji o łàcznej długoÊci rurociàgów 30,3 km
(w tym kolektory, rurociàgi tłoczne, rurociàgi ciÊnieniowe). Wykonanych zo-
stanie równie˝ pi´ç pompowni sieciowych i 69 przepompowni przydomo-
wych. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na odprowadzenie Êcieków z w/w
miejscowoÊci do istniejàcej oczyszczalni w miejscowoÊci Strawczyn.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi ok. 6 mln zł, w tym po˝yczka
z WFOÂiGW w Kielcach – 2,1 mln zł. Zadanie jest współfinansowane równie˝
ze Êrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Âwi´to-
krzyskiego.

Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej na obszarze
Wielkich Jezior Mazurskich

Koordynatorem Programu „Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êcieko-
wej na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich“ jest Fundacja Ochrony Wiel-
kich Jezior Mazurskich w Gi˝ycku, natomiast beneficjentami sà: Gmina Biała
Piska, Gmina Gołdap, Gmina Mikołajki, Gmina Dêwierzuty, Gmina Piecki,
Gmina Pozezdrze, Gmina Stare Juchy, Gmina Âwi´tajno, Gmina Ryn, Gmina
Ruciane-Nida, Gmina Wydminy. Planowany efekt ekologiczny to: wybudo-
wanie 450 km sieci kanalizacji sanitarnej, 130 km wybudowanej sieci wodo-
ciàgowej, 4 stacje uzdatniania wody oraz modernizacja czterech oczyszczalni
Êcieków.

Planowany koszt projektu to ok. 162 mln zł, w tym ok. 130 mln zł. Dotychczas
WFOÂiGW w Olsztynie przekazał 1,6 mln zł Gminie Wydminy oraz 4,7mln zł
Gminie Ruciane-Nida.

WARMI¡SKO-MAZURSKIE – WFOÂiGW w Olsztynie

Oczyszczalnia Êcieków w Olecku.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Olsztynie.

Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej w Olecku

Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku realizuje pro-
jekt „Uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej w Olecku”. W skład
zadania wchodzà nast´pujàce elementy: rozbudowa i przebudowa oczysz-
czalni Êcieków, w tym m.in.: wykonanie komory retencyjnej o pojemnoÊci
roboczej 2000 m3, wyposa˝enie jednego reaktora sekwencyjnego w urzà-
dzenia technologiczne, wymian´ aparatury kontrolno pomiarowej, systemów
sterowania i automatyki, wymian´ pomp, dmuchaw, mieszadeł, zasuw. Po-
nadto wykonany zostanie remont odcinka kanalizacji oraz wybudowanie ka-
nalizacji w Siejniku Podkowie, remont siedmiu przepompowni Êcieków
w Olecku oraz rozbudowa monitoringu obiektów gospodarki wodno-Êcieko-
wej. Zakupiony zostanie specjalistyczny samochód do czyszczenia kanali-
zacji. Zbudowana zostanie sieç wodociàgowa z Olecka do Kukowa oraz
rozbudowana stacja uzdatniania wody przy ul. Tunelowej. Efektem wdro˝e-
nia projektu, oprócz modernizacji oczyszczalni Êcieków, b´dzie budowa i mo-

Monta˝ kanalizacji sanitarnej na obszarze Wielkich
Jezior Mazurskich.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Olsztynie.

WARMI¡SKO-MAZURSKIE – WFOÂiGW w Olsztynie

dernizacja sieci kanalizacyjnej o łàcznej długoÊci 3,4 km, budowa sieci wodociàgowej długoÊci 1,3 km; b´dzie równie˝ rozbudowana sieç uzdat-
niania wody.
Planowany koszt realizacji projektu wyniesie 14,2 mln zł, w tym dotacja z Funduszu SpójnoÊci – 6,7 mln zł, po˝yczka z WFOÂiGW w Olsztynie
– 3,1 mln zł.
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Fragment oczyszczalni Âcieków „Pomorzany”.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Szczecinie.

ZACHODNIOPOMORSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Szczecinie, BOÂ S.A.

ZACHODNIOPOMORSKIE – WFOÂiGW w Szczecinie

Gospodarka wodno-Êciekowa w Dorzeczu Pars´ty

Zwiàzek Miast i Gmin Dorzecza Pars´ty – Karlino realizuje projekt „Zintegro-
wana gospodarka wodno-Êciekowa w Dorzeczu Pars´ty”. Jego celem jest
uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej na terenie 22 gmin miejskich
i wiejskich w dorzeczu rzeki Pars´ty. Zakres prac obejmuje: wykonanie sieci ka-
nalizacyjnej (1382 km), sieci wodociàgowej (955 km), sieci wodociàgowej
(955 km), dwóch oczyszczalni Êcieków, pompowni (1176) oraz stacji uzdatnia-
nia wody. Ponadto zostanie przeprowadzona modernizacja 65 stacji uzdatnia-
nia wody i 10 oczyszczalni. W wyniku realizacji projektu zostanie zwi´kszona
dost´pnoÊç do sieci kanalizacyjnej 44 tys. mieszkaƒców, a do sieci wodo-
ciàgowej 6,5 tys. mieszkaƒców. Nastàpi zmniejszenie ładunku biochemicz-
nego zapotrzebowania na tlen w Êciekach odprowadzanych do rzek i jezior
o 5,2 tony/d.

Planowany koszt realizacji projektu wynosi ok. 1 040 mln zł, w tym Êrodki Fundu-
szu SpójnoÊci – ok. 870 mln zł, po˝yczka WFOÂiGW w Szczecinie – 43,1 mln zł,
po˝yczka NFOÂiGW – 79,2 mln zł.

Rzeka Pars´ta.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Szczecinie.

Poprawa jakoÊci wody w Szczecinie

Miasto Szczecin realizuje projekt pn. „Poprawa jakoÊci wody w Szczeci-
nie”. Głównym celem projektu (jednego z najwi´kszych w tej cz´Êci Europy)
jest uporzàdkowanie gospodarki wodno-Êciekowej w Szczecinie.

Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.:
– Budow´ oczyszczalni Êcieków Pomorzany o przepustowoÊci 66 tys. m3/d;
– Rozbudow´ o cz´Êç biologicznà i modernizacj´ cz´Êci mechanicznej
oczyszczalni Êcieków Zdroje o przepustowoÊci 18 tys. m3/d;

– Budow´ 5 du˝ych pompowni Êcieków o łàcznej przepustowoÊci
112 tys. m3/d;

– Budow´ i modernizacj´ sieci kanalizacyjnych o łàcznej długoÊci ok. 217 km;
– Budow´ magistral i sieci wodociàgowych o łàcznej długoÊci ok. 80 km;
– Budow´ stacji filtrów ze zło˝ami z w´gla aktywnego w Zakładzie Produkcji
Wody Miedwie o wydajnoÊci 100 000 m3/d;

– Modernizacj´ procesu koagulacji w ZPW Miedwie.

Efektem ekologicznym jest odprowadzenie Êcieków do oczyszczalni w iloÊci 66 tys. m3/dob´ i uzyskiwanie jakoÊci Êcieków oczyszczonych
zgodnej z obowiàzujàcymi wymogami prawa. W wyniku realizacji projektu zostanie zredukowany ładunek zanieczyszczeƒ wprowadzanych do
Odry, Bałtyku, a tak˝e gleb i wód podziemnych w Szczecinie i okolicach. Zostanie podniesiona atrakcyjnoÊç terenów komercyjnych i tury-
stycznych Szczecina i okolic.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 170mln zł, w tym dotacja Funduszu SpójnoÊci – 760mln, po˝yczka NFOÂiGW – 158,9 mln, po˝yczkaWFOÂiGW
w Szczecinie – 142,1 mln zł, po˝yczka BOÂ S.A. – 110,0 mln zł (łàczny kredyt konsorcjalny – 411 mln zł).



18 Dobre praktyki w ekorozwojuSystem finansowania ochrony Êrodowiska w Polsce

OCHRONA ZIEMI

Ârodki Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich, a tak˝e Unii Europejskiej umo˝liwiajà
kompleksowe rozwiàzywanie problemów gospodarki odpadami. Głównym zało˝eniem realizowanych projektów jest wykonanie zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z Polityki Ekologicznej Paƒstwa oraz zapisów w Traktacie Akcesyjnym. Gospodarka odpadami i ochrona ziemi to przede wszystkim
inwestycje polegajàce na budowie zakładów zagospodarowania odpadów, budowie składowisk, działaniach zwi´kszajàcych odzysk odpadów,
ich segregacj´, czy recykling, a tak˝e unieszkodliwianie odpadów zawierajàcych azbest.

Energia z biogazu

Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. realizuje od 1999 szereg
projektów zmierzajàcych do optymalizacji systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Pierwszymi były projekty „Składowisko odpadów Barycz – od-
gazowanie eksploatowanej cz´Êci wysypiska i zagospodarowanie
biogazu – zakup zblokowanego modułu energetycznego wraz z osprz´-
tem”, „Składowisko odpadów komunalnych Barycz – zagospodarowanie
biogazu – zabudowa drugiego bloku energetycznego – zakup”. Efektem
ekologicznym tych projektów jest wykorzystywanie biogazu z wysypiska
(o zawartoÊç metanu 50%) w iloÊci 100 m3/h . Biogaz jest przetwarzany przez
3 kontenerowe bloki energetyczne (o łàcznej mocy 875 kWh) na energi´ elek-
trycznà i cieplnà. Energia jest wykorzystywana do eksploatacji kompostowni,
sortowni, budynków zaplecza technicznego składowiska Barycz, zaÊ jej nad-
wy˝ki oddawane sà do sieci energetycznej. Koszt projektów wyniósł 3,6 mln zł,
w tym po˝yczka WFOÂiGW w Krakowie 1,95 mln zł (kwota 0,15 mln zł zos-
tała umorzona).

Projekt ISPA „Kraków – gospodarka odpadami – Etap I” polegał m.in. na:
rozbudowie składowiska odpadów komunalnych Barycz, budowie sortowni

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu

Do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w Trzebieniu trafiajà Êmieci z terenu miasta i gminy
Bolesławiec, zamieszkiwanych przez 54 tys. miesz-
kaƒców.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.

Mniej odpadów na wysypisko

Miasto Bolesławiec zrealizowało w latach 2003-2004 projekt „Zakład Uniesz-
kodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu k/Bolesławca – II etap”.
W ramach zadania wybudowano m.in.: nowà kwater´ na odpady oraz stacj´
segregacji odpadów. Efekt ekologiczny stanowiło zmniejszenie strumienia
odpadów przeznaczonych do składowania z 27 tys. ton/rok do ok. 15,9 tys.
ton/rok (41%). Emisja gazu składowiskowego do atmosfery jest wielokrotnie
ni˝sza. Po uruchomieniu selektywnej zbiórki odpadów została zwi´kszona
znaczàco iloÊç odzyskiwanych surowców wtórnych.

WartoÊç zadania wyniosła ponad 18 mln zł, w tym dofinansowanie Woje-
wódzkiego Funduszu – 2,8 mln dotacja i 2,8 mln po˝yczka.

Biogaz na składowisku odpadów komunalnych Barycz.
Biogaz jest przetwarzany na energi´ elektrycznà
i cieplnà.
Fot. Archiwum WFOÂiGW Kraków.

MAŁOPOLSKIE – WFOÂiGW w Krakowie

oraz kompostowni. Koszt projektu wyniósł ok. 39 mln zł, z czego dofinansowanie ze Êrodków unijnych stanowiło 62% – ok. 24 mln zł. WFOÂiGW
w Krakowie dofinansował ten projekt w oparciu o trzy umowy po˝yczki. Łàczne ich wykorzystanie wyniosło 3,6 mln zł.
W wyniku zrealizowania w/w zadaƒ powstało w Krakowie, zgodne z dyrektywami UE, składowisko odpadów komunalnych o powierzchni
ok. 11 ha i pojemnoÊci 2 mln m3, dwumodułowa kontenerowa kompostownia odpadów zielonych o wydajnoÊci 6 tys. ton materiału wsadowego
oraz zakład segregacji odpadów o wydajnoÊci 20 tys. ton rocznie.
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Dla Êrodowiska i zdrowia mieszkaƒców

Projekt „Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Radomiu”
został zrealizowany w latach 2006-2010 przez Gmin´ Radom oraz PPUH „RAD-
KOM” – spółk´ miejskà powołanà w 1992 roku, do organizacji i prowadzenia
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu. W wybudowanym
zakładzie przetwarzane sà odpady elektryczne, elektroniczne, wielkogabary-
towe i budowlane oraz produkowany jest kompost przeznaczony do rekulty-
wacji. Zakład przetwarza cały strumieƒ odpadów komunalnych z Radomia
i regionu. Trafiajà tu równie˝ odpady zbierane selektywnie. Podstawowe obiekty
technologiczne zakładu to hala przyjmowania i sortowania odpadów, połàczona
z halà przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz halà intensywnego kom-
postowania. Wybudowany dzi´ki projektowi zakład poprawi stan Êrodowiska,
ale tak˝e pozwoli zarówno Gminie i Miastu Radom jak i gminom oÊciennym na
wywiàzanie si´ z okreÊlonych unijnymi dyrektywami i polskim prawem zobo-
wiàzaƒ (poziom redukcji odpadów biodegradowalnych i odzysk odpowiednich
iloÊci surowców wtórnych). Zostanie ograniczony negatywny wpływ odpadów
na Êrodowisko oraz emisja wytwarzanych przez składowisko gazów cieplar-
nianych.

Koszt projektu wyniósł ok. 105mln zł. Dotacja Funduszu ISPA stanowiła 68mlnzł,
po˝yczka NFOÂiGW 8,5 mln zł, pozostała cz´Êç to Êrodki własne gminy.

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie

Elektroniczny recykling szkła

Realizacja projektu „Dostawa i rozruch linii do recyklingu zu˝ytych opako-
waƒ szklanych w Wyszkowie poprzez zastosowanie sorterów optoelektro-
nicznych do doczyszczania oraz sortowania na kolory stłuczki szklanej”
została zakoƒczona w 2009 roku w Wyszkowie przez Krynicki Recykling S.A.
W ramach realizacji projektu powstała linia technologiczna (spełniajàca wymogi
prawa) składajàca si´ z: sekcji ssàcej, przenoÊników taÊmowych, zbiorników
zasypowych, kruszarki, sit wibracyjnych, separatorów do metali oraz sorterów
optoelektronicznych.

Efekt ekologiczny to odzysk surowców wtórnych ze szkła opakowaniowego
w iloÊci 30 tys. ton/rok oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów ze szkła
samochodowego – 1,5 tys. ton/rok.

Koszt zadania wyniósł 6,7 mln zł, w tym po˝yczka z WFOÂiGW w Warszawie
wyniosła prawie 4 mln zł.

Dzi´ki wybudowaniu Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych znaczàco poprawi si´ stan Êrodowiska
naturalnego w regionie radomskim.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

Zu˝yte opakowania szklane, zamiast na składowisko,
trafiajà do zakładu w Wyszkowie, gdzie sà poddawane
recyklingowi.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Warszawie.

MAZOWIECKIE – NFOÂiGW w Warszawie
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WARMI¡SKO-MAZURSKIE – WFOÂiGW w Olsztynie

Dzi´ki Êrodkom z WFOÂiGW i z Unii Europejskiej zostanie
unowoczeÊnione składowisko odpadów w Elblàgu.
Fot. Archiwum ZUO Sp. z o.o. w Elblàgu.

Ekologiczna inwestycja w Elblàgu

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblàgu realizuje w ramach II osi prio-
rytetowej PO „Infrastruktura i Ârodowisko“ projekt „Racjonalizacja gospo-
darki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów
w Elblàgu”. Inwestycja w sposób kompleksowy uporzàdkuje, unowoczeÊni
i zracjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze miasta Elblàga
oraz w gminach powiatu elblàskiego: Elblàg, Gronowo Elblàskie, Markusy,
Milejewo, Tolkmicko. Projekt obejmuje budow´ sortowni, kompostowni od-
padów, kwatery balastu, poszczególnych linii technologicznych oraz dostaw´
pojazdów, maszyn i urzàdzeƒ, pojemników i kontenerów niezb´dnych do
funkcjonowania systemu, a tak˝e monta˝ agregatu pràdotwórczego wraz
z podłàczeniem do instalacji biogazu. Wyprodukowane nowe linie technolo-
giczne umo˝liwià zwi´kszenie odzysku surowców wtórnych, tym samym do
składowania trafi tylko ok. 36% przyjmowanych przez zakład odpadów.
W ramach projektu zostanie poddane rekultywacji nieczynne składowisko
w Gronowie Górnym, na obszarze 8,5 ha. W ten sposób Elblàg i okolice nie
b´dà nara˝one na emisj´ zanieczyszczeƒ. Prace sà realizowane w okresie lat
2009-2012.

Koszt realizacji projektu wynosi ponad 83,4 mln zł, w tym dotacja z Fundu-
szu SpójnoÊci wyniesie 47,2 mln zł, natomiast po˝yczka z WFOÂiGW
w Olsztynie to 18 mln zł.

WARMI¡SKO-MAZURSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Olsztynie, Fundacja EkoFundusz
w Warszawie

Bezpieczne usuwanie z mogilnika przeterminowanych,
groênych dla ludzi i Êrodowiska pestycydów.
Fot. Archiwum Samorzàdu Województwa Warmiƒsko-
-Mazurskiego.

Likwidacja bomb ekologicznych

W ramach projektu „Likwidacja mogilników odpadów niebezpiecznych
z przeterminowanymi Êrodkami ochrony roÊlin” wwojewództwie warmiƒsko-
-mazurskim ogółem zlikwidowano 17 mogilników oraz 10 magazynów, w któ-
rych znajdowało si´ ponad 1587 ton przeterminowanych pestycydów groê-
nych dla ludzi i Êrodowiska. Prace były realizowane w dwóch etapach.
W I etapie (lata 2004-2005) zlikwidowano 10 mogilników oraz 7 magazynów.
W II etapie (lata 2006-2007) zlikwidowano 7 mogilników oraz 3 magazyny.
Łàcznie udało si´ wydobyç ok. 320 ton przeterminowanych pestycydów. Ana-
lizy fizykochemiczne wykonane po zakoƒczeniu projektu wykazały, ˝e prace
likwidacyjne skutecznie wyeliminowały niebezpieczne, toksyczne êródła za-
nieczyszczenia gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych. Wyniki
badaƒ zawartoÊci pestycydów w pobranych próbkach gruntu i wody nie wy-
kazujà przekroczeƒ dopuszczalnych zawartoÊci (za wyjàtkiem mogilnika
w Nowych Gutach w gminie Orzysz).

Koszt całego zadania wyniósł 13 mln zł, w tym dotacja NFOÂiGW w Warsza-
wie 6,5 mln zł, dotacja Fundacji EkoFundusz – 3,1 mln, dotacja WFOÂiGW
w Olsztynie – 3,1 mln zł. Pozostałe Êrodki (ok. 2 mln zł) przekazały samo-
rzàdy gminne, powiatowe i wojewódzki, a tak˝e RDLP w Olsztynie i ANR
w Olsztynie.
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Czyste Miasto, Czysta Gmina

Zwiàzek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” skupiajàcy 19 gmin
rejonu Kalisza i Sieradza (obszar 2 tys. km2, zaludnienie 320 tys. osób) realizuje
projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych «Orli
Staw»”. Zakład „Orli Staw” zlokalizowany jest w gminie Ceków nieopodal Kali-
sza. Przy u˝yciu maszyn i nowoczesnych technologii odzyskuje si´ tu z odpa-
dów wiele cennych surowców wtórnych oraz wytwarza kompost. Sortownia
przerabiajàca rocznie około 80 tys. ton odpadów połàczona jest z kompos-
townià – razem tworzà one kompleks technologiczny i techniczny, w którym
sprawnie działajàcy system wentylacji ogranicza i eliminuje zapachy. Przewi-
dywane jest dalsze usprawnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na obszarze Zwiàzku Komunalnego.

Koszt I etapu projektu, to ok. 80 mln zł w tym ok. 47 mln zł stanowiła dotacja
Funduszu SpójnoÊci, 25 mln zł po˝yczka NFOÂiGW, a 1,7 mln zł po˝yczka
z WFOÂiGW w Poznaniu.

WIELKOPOLSKIE – WFOÂiGW w Poznaniu, NFOÂiGW w Warszawie

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania

Ponad 3,5 tysiàca stron dokumentów liczy wniosek, który Miasto Poznaƒ zło˝yło
30 czerwca 2010 r. o unijne dofinansowanie realizacji projektu „Budowa Za-
kładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”. Poznaƒ jest
jednym z nielicznych polskich miast, które w terminie zło˝yło wniosek o dofi-
nansowanie budowy spalarni. Jego przygotowanie wymagało przeprowadzenia
badaƒ, analiz oraz konsultacji. Wiele z tych przedsi´wzi´ç było dofinansowa-
nych przez WFOÂiGW w Poznaniu. Teraz powróciła idea zbudowania spalarni,
jako elementu aglomeracyjnego systemu gospodarki odpadami tworzonego
przez 9 samorzàdów w ramach II osi priorytetowej PO „Infrastruktura i Ârodo-
wisko“. Poznaƒski projekt ma szczególne znaczenie dla Wielkopolski, gdzie
wytwarza si´ rocznie ponad 1,1 mln ton Êmieci. Dla ich zagospodarowania prze-
widuje si´ zbudowanie kilkunastu ponadgminnych zakładów przetwarzania od-
padów oraz Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Poznaniu. PojemnoÊç składowiska w Suchym Lesie jest bowiem na wyczer-
paniu. Jedynym skutecznym rozwiàzaniem jest spalarnia, która stanowiç b´-
dzie wa˝ne ogniwo systemu – uzupełniajàc segregacj´, odzysk i recykling
odpadów, zast´pujàc składowanie oraz dostarczajàc energii i ciepła. Zakład
Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podobnie jak w zaprzy-
jaênionym z Poznaniem Hannowerze, b´dzie wykorzystywał najnowoczeÊniej-
sze technologie i spełniał najwy˝sze wymagania. Proces spalania przebiegajàcy
w odpowiedniej temperaturze zapewni zniszczenie dioksyn i innych szkodli-
wych substancji. Instalacja przetwarzajàca rocznie około 200 tys. ton odpadów
dostarczy energi´ cieplnà i elektrycznà pokrywajàcà roczne potrzeby 40 tys.
mieszkaƒców. Âmieci zastàpià wi´c w´giel i gaz. Łàczny koszt budowy spa-
larni wyniesie blisko 750 mln zł, jednak do 60% tej kwoty miasto uzyska z fun-
duszy unijnych. Przedsi´wzi´cie wspieraç b´dzie NFOÂiGW i WFOÂiGW
w Poznaniu, które od lat dofinansowujà działania usprawniajàce gospodark´
odpadami.

W zakładzie „Orli Staw” przerabia si´ rocznie około
80 tys. ton odpadów.
Fot. Archiwum WFOÂiGW Poznaƒ.

Wizualizacja miejskiej spalarni odpadów w Poznaniu.
Fot. Archiwum WFOÂiGW Poznaƒ.

WIELKOPOLSKIE – NFOÂiGW w Warszawie, WFOÂiGW w Poznaniu
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DOLNOÂLÑSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Oczyszczalnia wód kopalnianych (w budowie) na
terenie BOT KWB Turów S.A.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

NowaoczyszczalniawódkopalnianychwBOTKWBTurówS.A.

Projekt „Nowa oczyszczalnia wód kopalnianych jako istotny element roz-
budowy zakładu BOT KWB Turów S.A.“ jest realizowany w tych zakładach
w ramach działania 4.4. PO „Infrastruktura i Ârodowisko”. Podstawowym
celem projektu jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeƒ zawartego w wo-
dach kopalnianych, odprowadzanych przez BOT KWB Turów S.A. do Êrodo-
wiska wodnego. Cel ten zostanie osiàgni´ty dzi´ki wybudowaniu na terenie
przedsi´biorstwa nowej oczyszczalni, w której odbywaç si´ b´dzie proces
usuwania zawiesin z wód kopalnianych spływajàcych z wyrobiska górni-
czego i jego przedpola, a nast´pnie zrzucanych do cieków powierzchnio-
wych. Istotnym jest osiàgni´cie w wodach kopalnianych wskaênika zawiesiny
na zrzucie zgodnie z prawem, tj. 35 g/m3. Oczyszczenie wód kopalnianych
jest niezb´dne, gdy˝ zawarta jest w nich zawiesina powstajàca po spłyni´ciu
wód opadowych po skarpach odkrywki w´gla i zanieczyszczajàca Êrodowi-
sko wodne.

Planowane koszty kwalifikowane inwestycji wynoszà 32 mln zł, w tym dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 9,6 mln zł.

LUBELSKIE – WFOÂiGW w Lublinie

W Lublinie wymieniono sieç ciepłowniczà na sieç wyko-
nanà z rur preizolowanych o łàcznej długoÊci ok. 2 km.
Fot. Archiwum LPEC Sp. z o.o. w Lublinie.

Czystsze powietrze w Lublinie

Lubelskie Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie
zrealizowało zadanie „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie
miasta Lublina”.Wymieniono sieç ciepłowniczà na sieç wykonanà z rur prei-
zolowanych o łàcznej długoÊci ok. 2 km oraz zamontowano 13 w´złów wy-
miennikowych kompaktowych dwufunkcyjnych w miejsce jednego w´zła
grupowego. Planowany efekt energetyczny to ograniczenie strat ciepła o ok.
2,9 tys. GJ/rok i zwiàzany z nim efekt ekologiczny – redukcja emisji zanie-
czyszczeƒ pyłowo-gazowych m.in.: CO2 – 240,2 ton/rok, SO2 – 1,2 ton/rok,
pyłu – 0,32 ton/rok.

Planowany koszt realizacji zadania – ok. 3,0mln zł, w tym po˝yczka zWFOÂiGW
w Lublinie – 2,0 mln zł. Realizacja projektu: 2009-2010 r.

POPRAWA INFRASTRUKTURY OCHRONY ÂRODOWISKA SPRZYJAJÑCA KONKURENCYJNOÂCI
POLSKICH PRZEDSI¢BIORSTW
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Przebudowa (w trakcie realizacji) kotła parowego
w Zakładach Azotowych Puławy S.A.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

Obni˝enie emisji pyłówpoprzezmodernizacj´ kotław Zakładach
Azotowych Puławy S.A.

Projekt „Przebudowa kotła parowego pod kàtem dostosowania do obowià-
zujàcych norm emisji w Zakładach Azotowych Puławy S.A.“ jest realizowany
w tych zakładach w ramach działania 4.5 PO „Infrastruktura i Ârodowisko”.
Głównym celem realizacji projektu jest redukcja pyłów w gazach spalinowych
kierowanych do atmosfery, powstajàcych w wyniku spalania pyłu w´glowego
(paliwo podstawowe przy normalnym ruchu kotła parowego typu OP-215
z indywidualnymi młynami), w celu spełnienia obowiàzujàcych standardów
emisyjnych.

Planowane koszty kwalifikowane inwestycji wynoszà 30 mln zł, w tym dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 9 mln zł.

MAŁOPOLSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Modernizacja pieców metalurgicznych w „Alumetal” S.A.

Projekt „Modernizacja pieców topielnych gazowych i budowa instalacji
oczyszczania gazów dla pieców topielnych, odstojowych i pras do zgarów”
został zrealizowany w 2008 roku przez „Alumetal” S.A. w K´tach w ramach dzia-
łania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci
Przedsi´biorstw”. Zakres projektu pozwolił na dostosowanie linii technologicz-
nej do warunków okreÊlonych prawem ochrony Êrodowiska i uzyskanie dla niej
pozwolenia zintegrowanego. W wyniku realizacji zadania uzyskano znaczne
obni˝enie emisji pyłu (92%) i gazów – dwutlenku siarki, tlenku w´gla i dwu-
tlenku w´gla (po ok. 22%), a tak˝e chloru i fluoru (po ok. 5%).

WielkoÊç wydatków kwalifikowanych wyniosła 11,9 mln zł; przyznane dofinanso-
wanie to 6,0 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1,8 mln zł
z NFOÂiGW.

Fragment instalacji pieców topielnych w przedsi´-
biorstwie „Alumetal” S.A. w K´tach.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

LUBELSKIE – NFOÂiGW w Warszawie
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PODLASKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Widok w´zła technologicznego kotła biomasowego
w Elektrociepłowni Białystok S.A.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.

Nowy kocioł na biomas´ w Białymstoku

Projekt „Konwersja kotła OP-140 na kocioł biomasowy – cz´Êç pierwsza”
został zrealizowany w 2008 roku przez Elektrociepłowni´ Białystok S.A. w ra-
mach działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konku-
rencyjnoÊci Przedsi´biorstw”. Zakres przedsi´wzi´cia objàł przebudow´ kotła
OP-140 (K5) na kocioł fluidalny BFB opalany biomasà oraz budowa układu
do podawania zr´bków do kotłowni (układ składajàcy si´ z magazynu po-
Êredniego zr´bków i przenoÊnika na estakadzie), zlokalizowanego bezpo-
Êrednio przy kotłowni.

WartoÊç wydatków kwalifikowanych wyniosła 45,1 mln zł; przyznane dofi-
nansowanie to 14,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i 5,0 mln zł z NFOÂiGW.

ÂLÑSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Elektrownia „ Łaziska” – ekrany akustyczne na obiekcie
chłodni kominowych. Fot. Archiwum Południowego
Koncernu Energetycznego S.A.

Modernizacje w Elektrowni „Łaziska” w PKE S.A.

Projekt „Modernizacja układu chłodzenia i ograniczenie emisji hałasu do
Êrodowiska w Elektrowni Łaziska” zrealizowany w 2008 roku w ramach dzia-
łania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci
Przedsi´biorstw“ przez Południowy Koncern Energetyczny S.A miał na celu
spełnienie przez zakład wymagaƒ Êrodowiskowych w zakresie ograniczenia
hałasu oraz emisji zanieczyszczeƒ pyłowo-gazowych. Osiàgni´to to poprzez
modernizacj´ chłodni kominowych wraz z urzàdzeniami wewn´trznymi i mo-
dernizacj´ czerpni powietrza. Zlikwidowano przekroczenie poziomu hałasu
(6,1 dB) oraz zmniejszono emisj´ zanieczyszczeƒ pyłowo-gazowych, m.in.:
SO2 – 6,3 ton/rok, pyłu – 0,7 ton/rok oraz CO2 – 6 tys. ton/rok.

Koszt projektu wyniósł – 31,7 mln zł, w tym: dotacja Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – 7,1 mln zł, dotacja NFOÂiGW – 2,4 mln zł.

ÂLÑSKIE – WFOÂiGW w Katowicach

Nowe inwestycje przyniosły w Ciepłowni Radzionków
oszcz´dnoÊç energii elektrycznej, która wyniosła ok.
1,4 GWh/rok. Fot. Archiwum WFOÂiGW w Katowicach.

Oszcz´dzaç energi´ elektrycznà

Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu zrealizowało w la-
tach 2008-2009 zadanie „Modernizacja układu hydraulicznego w Cie-
płowni Radzionków”. Obejmowało ono m.in.: rozdzielenie obiegów wody:
wewn´trzny (kotłowy) od zewn´trznego (w zładzie), wprowadzenie regulacji
jakoÊciowo-iloÊciowej, dostosowanie parametrów pracy pomp do potrzeb,
co wpłyn´ło na obni˝enie zu˝ycia energii elektrycznej do ich nap´du. W ra-
mach modernizacji układu hydraulicznego, wymienione zostały przestarzałe
pod wzgl´dem eksploatacyjnym i technologicznym pompy obiegowe i uzu-
pełniajàco – stabilizacyjne na energooszcz´dne pompy nowej generacji.
Efekt energetyczny – oszcz´dnoÊç energii elektrycznej – ok. 1,4 GWh/rok
i zwiàzany z tym efekt ekologiczny – redukcja emisji zanieczyszczeƒ pyłowo-
-gazowych m.in.: pyłu – 0,5 ton/rok, SO2 – 9,7 ton/rok, CO2 – 1,6 tys. ton/rok

Koszt realizacji zadania – 1,6 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Katowi-
cach – 1,1 mln zł.
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Nowy kocioł w starachowickiej ciepłowni

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach zrealizował zadanie
„Przebudowa kotła WR-10 Nr 3, wodnorurkowego, rusztowego w Ciepłowni
C01 przy ul. KoÊcielnej 100 w Starachowicach na kocioł wykonany w tech-
nologii Êcian szczelnych membranowych”. Zadanie polegało na moderniza-
cji wyeksploatowanego kotła WR-10 o nominalnej mocy 11,63 MW i sprawnoÊci
73,3% na kocioł WR-17 o nominalnej mocy 17 MW i sprawnoÊci 84%
w Ciepłowni C01 w Starachowicach. Modernizacji poddany został równie˝ układ
odpylania za kotłem w celu poprawy skutecznoÊci odpylania z 400 mg/m3 na
100 mg/m3. W wyniku realizacji zadania w Zakładzie Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Starachowicach zaoszcz´dzonych zostaje ok. 660 ton miału w´g-
lowego rocznie Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ pyłowo-
gazowych, m.in.: pyłu – 19,2 ton/rok, SO2 – 4,4 ton/rok, CO2 – 1,4 tys. ton/rok.
Zadanie zostało zrealizowane w 2007 r.

Koszt realizacji zadania – 3,3 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Kielcach
– 2,5 mln zł.

W wyniku realizacji zadania w Zakładzie Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach zaoszcz´dzone
zostanie około 660 ton miału w´glowego rocznie.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Kielcach.

ÂWI¢TOKRZYSKIE – WFOÂiGW w Kielcach

ZACHODNIOPOMORSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

Nowoczesna wytwórnia mas bitumicznych w Nowogardzie

Projekt „Utylizacja własnych odpadów przemysłowych poprzez zastoso-
wanie nowoczesnej wytwórni mas bitumicznych” został zrealizowany przez
Przedsi´biorstwo Robót Drogowych S.A. w Nowogardzie w ramach działania
2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci Przed-
si´biorstw”. Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnej wytwórni mas bitu-
micznych o wydajnoÊci 240 ton/h, wykorzystujàcej w swojej technologii
recykling odpadów poprodukcyjnych pochodzàcych z działalnoÊci własnej w
zakresie budownictwa drogowego. Efektami ekologicznymi zrealizowanego
projektu sà: zmniejszenie iloÊci składowanych odpadów w postaci pyłu z su-
szenia materiałów kamiennych i z destruktu bitumicznego, wydatne zmniej-
szenie zapotrzebowania na surowce mineralne poprzez wykorzystanie w cyklu
technologicznym materiałów z własnych odpadów poprodukcyjnych, zmniej-
szenie poziomu hałasu.

WartoÊç wydatków kwalifikowanych wyniosła 7,1 mln zł; przyznane dofinansowa-
nie to 2,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 2,1 mln zł
z NFOÂiGW.

Wytwórnia mas bitumicznych w Przedsi´biorstwie
Robót Drogowych S.A. w Nowogardzie.
Fot. Archiwum NFOÂiGW.
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DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE

Realizacja celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wymaga podniesienia ÊwiadomoÊci ekologicznej i prawnej społecznoÊci zamiesz-
kałej na wsi lub Êwiadczàcej prac´ w obszarze rolnictwa. W tym celu wprowadzony został Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, czyli zbiór zasad
i zaleceƒ, opartych na obowiàzujàcym w Polsce i w UE prawie z zakresu ochrony Êrodowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczaç negatywne
oddziaływanie na Êrodowisko. Dobre praktyki rolnicze sà coraz bardziej popularne na wsi. Ich stosowanie sprawia, ˝e zarówno prowadzenie
produkcji roÊlinnej, hodowli zwierzàt inwentarskich oraz uzyskanie dodatkowych Êrodków finansowych z Unii Europejskiej, czy z bud˝etu kra-
jowego stajà si´ łatwiejsze, a standardy ˝ycia na wsi i w mieÊcie bardziej wyrównane.

Wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej swoimi Êrodkami wspierajà działania proekologiczne realizowane na wsiach
– przede wszystkim poprzez dofinansowanie przedsi´wzi´ç w nast´pujàcych obszarach:
• poprawa jakoÊci wody przeznaczonej do picia, poprzez budow´ centralnych systemów zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wod´, budow´ wyso-
kowydajnych i wysokosprawnych stacji uzdatniania wody

• ochrona wód powierzchniowych i podziemnych stanowiàcych êródło wody do picia poprzez:
� budow´ systemów kanalizacji sanitarnej oraz stosowanie wysokich technologii oczyszczania Êcieków w nowobudowanych oczyszczalniach,
� budow´ nowoczesnych składowisk odpadów komunalnych ze szczególnym uwzgl´dnieniem ich uszczelnienia (odizolowania) od Êrodo-

wiska gruntowo-wodnego oraz odzysku i gospodarczego wykorzystania biogazu,
� budow´ zbiorników „małej retencji” słu˝àcych do nawodnieƒ rolniczych w celu poprawy struktury agrarnej gleby, uregulowania stosunków

powietrzno-wodnych w glebie, a tak˝e chroniàcych zainwestowane doliny rzek przed powodzià.
• poprawa jakoÊci powietrza.

Jednym z problemów w zakresie poprawy stanu Êrodowiska i ochrony zdrowia w ramach dobrych praktyk rolniczych jest usuwanie odpadów
niebezpiecznych zawierajàcych azbest z płyt azbestowo-cementowych, stanowiàcych materiał izolacyjny Êcian i pokryç dachowych budynków
gospodarczych i mieszkalnych. Wa˝nym działaniem jest szerokie stosowanie do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawial-
nych êródeł energii, w tym z biomasy, gazu wysypiskowego itp.

Szereg przedsi´wzi´ç w ramach dobrych praktyk rolniczych realizowanych było przez jednostki samorzàdu terytorialnego z udziałem Êrodków
przedakcesyjnych (SAPARD, PHARE) oraz Êrodków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programów (ZPORR, PROW, RPO), a tak˝e pro-
gramów krajowych współfinansowanych mi´dzy innymi przez wojewódzkie fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. Głównym za-
ło˝eniem realizowanych przedsi´wzi´ç jest wykonanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z Traktatu Akcesyjnego z Unià Europejskà, Polityki Ekologicznej
Paƒstwa oraz wojewódzkich programów ochrony Êrodowiska i planów gospodarki odpadami. Przeglàd wybranych działaƒ w poszczególnych
województwach przedstawiono poni˝ej.

KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

Rozbudowa oczyszczalni Êcieków

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni Êcieków w miejscowoÊci Bysław” został
zrealizowany przez Gmin´ Lubiewo. Do zakładu dopływajà Êcieki z miejscowo-
Êci Bysław, Lubiewo, Bysławek, Minikowo i Klonowo. W kontekÊcie planowanej
dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i podłàczania kolejnych odbiorców za-
istniała koniecznoÊç zwi´kszenia przepustowoÊci istniejàcej oczyszczalni Êcie-
ków. Poza tym w ramach modernizacji, m.in. usprawniono system natleniania
Êcieków, ulepszono gospodark´ osadami (m.in. wykonano stacj´ mechanicz-
nego odwadniania osadu, z prasà filtracyjnà taÊmowà), wymieniono pompy
w przepompowni Êcieków, wyremontowano cz´Êç urzàdzeƒ oczyszczalni. Efekt
ekologiczny zadania polega na zwi´kszeniu Êredniej przepustowoÊci oczysz-
czalni Êcieków we wsi Bysław o 168 m3/d, zachowaniu dopuszczalnych st´˝eƒ
zanieczyszczeƒ okreÊlonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Koszt realizacji projektu wyniósł 4,5 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW
w Toruniu – 3,4 mln zł.Oczyszczalnia Êcieków w miejscowoÊci Bysław.

Fot. Archiwum WFOSiGW w Toruniu.
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Mała retencja pod kontrolà

Od kwietnia do wrzeÊnia br. prowadzone sà w województwie kujawsko-pomor-
skim prace zwiàzane z renaturyzacjà rzek, kanałów i wałów przeciwpowodzio-
wych. Majà one zwi´kszyç ochron´ wód i bezpieczeƒstwo przeciwpowodziowe.
WFOÂiGW w Toruniu przeznaczył 960 tys. zł na przywrócenie naturalnego stanu
rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych w województwie kujawsko-
-pomorskim. W ramach przedsi´wzi´cia wykonane zostanà trzy progi stabili-
zacyjne m.in. na rzekach Montawa oraz Doprowadzalnik Czubryn w celu po-
prawy bilansu wodnego i przeciwdziałania skutkom suszy. W powiatach
brodnickim, chełmiƒskim, grudziàdzkim, inowrocławskim, lipnowskim, Êwiec-
kim, a tak˝e w Toruniu, Tucholi i ˚ninie b´dà podejmowane działania majàce na
celu utrzymanie dro˝noÊci rzek i kanałów oraz zapobiegajàce przeciwdziałaniu
erozji wodnej. Cz´Êç Êrodków zostanie przeznaczona tak˝e na usuwanie szkód
w wałach przeciwpowodziowych spowodowanych przez bobry i inne zwierz´ta
na terenie całego województwa. Umocnione zostanà wały przeciwpowo-
dziowe. Cieki wodne zostanà umocnione poprzez zabezpieczenie ich skarp
i dna. Wszystkie te działania wpłynà na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa przeciw-
powodziowego, popraw´ jakoÊci wód oraz zdolnoÊci ich retencji. Decyzja
o podj´ciu działaƒ zwiàzanych z małà retencjà wynika z du˝ego zagro˝enia
suszà regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Okresy bez opadów sà
cz´ste, a susza pojawia si´ Êrednio raz na trzy lata. Taka sytuacja wymusza na
władzach województwa podejmowanie działaƒ zmierzajàcych do racjonalnego
gospodarowania wodà w zlewniach.

WFOÂiGW w Toruniu przeznaczył w 2010 roku 960 tys. zł na przywrócenie na-
turalnego stanu rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych w województwie
kujawsko-pomorskim.

Naturalna retencja na Jeziorze Chełm˝yƒskim.
Fot. Archiwum WFOSiGW w Toruniu.

KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

OPOLSKIE – WFOÂiGW w Opolu

Zakład przetwórstwa biomasy

Przedsi´biorstwo Handlowo-Usługowe „AKROL” zrealizowało projekt „Budowa
zakładu przetwórstwa biomasy na potrzeby energetyczne”. Zakład prze-
twórstwa biomasy został zlokalizowany w obiektach po wytwórni pasz, stanowi
on własnoÊç inwestora. Przedmiotowe zadanie polegało na adaptacji zakładu
produkcji pasz do potrzeb przedsi´biorstwa produkujàcego paliwa stałe zali-
czane do grupy odnawialnych êródeł energii, tj. granulat drzewny, popularnie
nazywany peletami oraz zr´bki drzewne. Biomasa przetwarzana jest na paliwa
stałe. Proces technologiczny obejmuje: rozdrabnianie, suszenie i granulacj´.
W tym celu w 3 halach zbudowano lini´ technologicznà, w skład której wcho-
dzà nast´pujàce główne urzàdzenia: r´bak do rozdrabniania gał´zi zbieranych
przy wycince drzew, rozdrabniacz hydrauliczny słu˝àcy do rozdrabniania od-
padowego drewna kawałkowego, suszarnia b´bnowa wraz z piecem opalanym
trocinami, granulator. Do codziennego dowo˝enia Êwie˝ej biomasy zakupiono
9 kontenerów. Wybudowana linia wytwarza około 1 tys. ton granulatu mie-
si´cznie. Osiàgni´ty efekt ekologiczny to ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ
pyłowo-gazowych, w tym m.in.: pyłu 235 ton/rok, SO2 – 95 ton/rok, CO2
– 15,8 tys. ton/rok. Roczna produkcja biopaliwa wyniosła 9,2 tys. ton.

Koszt realizacji projektu wyniósł 1,3 mln zł brutto, w tym dotacja WFOÂiGW
w Opolu – 320,5 tys. zł (netto).

Suszarnia surowca do produkcji peletów.
Fot. A. Kalinowski.
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OPOLSKIE – WFOÂiGW w Opolu

Budowa kanalizacji sanitarnej.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Opolu.

Budowa oczyszczalni Êcieków i sieci kanalizacyjnej wGminie
Złota

Zakres rzeczowy projektu realizowanego przez Gmin´ Złota „Budowa
oczyszczalni Êcieków i sieci kanalizacyjnej w 5 wsiach Gminy Złota
pomi´dzy Złotà a Rudawà” obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej
o długoÊci 24,5 km, 16 sztuk pompowni sieciowych, budow´ biologiczno-
-mechanicznej oczyszczalni Êcieków o przepustowoÊci 165 m3/d ze wspo-
maganiem chemicznym, pracujàcà w systemie SBR z reaktorem BIOGEST.
Odprowadzenie Êcieków do oczyszczalni jest realizowane przez wykonane
307 sztuk przyłàczy kanalizacyjnych. JakoÊç Êcieków oczyszczonych w ilo-
Êci 120 m3/d jest zgodna z obowiàzujàcym pozwoleniem wodnoprawnym.

Koszt realizacji projektu 7,1 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Kielcach
– 1,9 mln zł.

PODKARPACKIE – WFOÂiGW w Rzeszowie

Laguna hydroponiczna.
Fot. M. Fudala-Ledziƒska.

Poprawiç czystoÊç zlewni rzeki Wisłoki

Projekt „Poprawiç czystoÊç zlewni rzeki Wisłoki” wdra˝a zasad´ zlewnio-
wego systemu zarzàdzania, zgodnie z ideà zrównowa˝onego rozwoju
uwzgl´dniajàcego naturalnà ciàgłoÊç i łàcznoÊç zasobów wodnych. Głów-
nym koordynatorem realizacji projektu jest Zwiàzek Gmin Dorzecza Wisłoki.
W trakcie realizacji zastosowano wiele nowatorskich rozwiàzaƒ majàcych na
celu minimalizacj´ oddziaływania wykonanych urzàdzeƒ i sieci na Êrodowi-
sko wiejskie i optymalne wpasowanie ich w Êrodowisko. Przykładem tego
mo˝e byç zrealizowana wmiejscowoÊci Przysieki oczyszczalnia Êcieków typu
Bardenpho. Jako trzeci stopieƒ oczyszczania zastosowano przepływowà ko-
mor´ – lagun´ hydroponicznà. Aby zapewniç prawidłowà prac´ laguny przez
cały rok, jest ona izolowana od warunków zewn´trznych. W pomieszczeniu
laguny zachodzi mikroobieg – produkty gazowe strefy heterotroficznej sà po-
chłaniane przez roÊliny na zło˝u i odwrotnie.

Koszt realizacji projektu wyniósł 190,5 mln zł; w tym po˝yczka z WFOÂiGW
w Rzeszowie – 44,9 mln zł. Projekt uzyskał te˝ dotacj´ ze Êrodków unijnych.

Oczyszczalnia Êcieków w miejscowoÊci Złota.
Fot. A. Bieniaszewski.

ÂWI¢TOKRZYSKIE – WFOÂiGW w Kielcach

Kanalizacja dla opolskiej wsi

Gmina Olszanka zrealizowała projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowni sieciowych”. Realiza-
cja zadania polegała na skanalizowaniu wsi Przylesie w systemie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem Êcieków do wybudowanej prze-
pompowni Êcieków w Przylesiu. Âcieki istniejàcym rurociàgiem tłocznym
przetłaczane sà do wsi Obórki, a nast´pnie siecià kanalizacyjnà grawitacyjno-
-tłocznà do miejscowoÊci Krzy˝owice. W ramach przedsi´wzi´cia wybudo-
wano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciÊnieniowej o długoÊci
8,4 km oraz trzy przepompownie Êcieków. Uporzàdkowano gospodark´ Êcie-
kowà we wsi Przylesie i przyj´to do kanalizacji Êcieki bytowo-gospodarcze ze
156 gospodarstw. Âcieki sà odprowadzane do oczyszczalni w Brzegu.

Koszt projektu wyniósł 2,5 mln zł netto, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Opolu
0,35 mln zł netto. Projekt uzyskał równie˝ dotacj´ Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Opolskiego Programu Rozwoju Regionalnego.
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WIELKOPOLSKIE – WFOÂiGW w Poznaniu

Stop dla katastrof ekologicznych

Nowy samochód ratowniczo-gaÊniczy trafił do Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Dominowie. Zakup nowego pojazdu marki Volvo umo˝liwi popraw´ bezpie-
czeƒstwa Êrodowiskowego i ekologicznego poprzez wsparcie systemu prze-
ciwdziałania zagro˝eniom w ramach krajowego Systemu Ratowniczo-
-GaÊniczego. Zadanie dofinansował dotacjà WFOÂiGW w Poznaniu.

Oczyszczalnia Êcieków w miejscowoÊci WiÊlica.
Fot. A. Bieniaszewski.

Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich

„Baltic Green Belt” – to nazwa projektu promocji zrównowa˝onego rozwoju
i monitoringu wielkoprzemysłowej produkcji zwierz´cej w kontekÊcie redukcji
eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Program, realizowany przez Federacj´ Zielo-
nych Gaja, słu˝y ochronie Êrodowiska i ochronie przyrody na obszarach wiej-
skich. Celem prac jest przeprowadzenie w latach 2009-2012 polskiej cz´Êci
projektu „Baltic Green Belt”, skierowanej na prowadzenie działaƒ z zakresu
zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich oraz monitoringu funkcjonowa-
nia wielkoprzemysłowych ferm zwierz´cych. Zadanie przewiduje przekazywa-
nie informacji poprzez publikacje i konferencj´ mi´dzynarodowà dotyczàcà
przestrzegania przepisów ochrony Êrodowiska. Federacja Zielonych Gaja prze-
widuje wydanie 4 publikacji w formie broszur, ulotek oraz map informujàcych
o stanie badanych zjawisk, które b´dà przekazywane nieodpłatnie podczas
spotkaƒ i konferencji. Przewiduje si´ dofinansowanie przez WFOÂiGW w Szcze-
cinie druku publikacji odnoszàcej si´ do tematyki zrównowa˝onego funkcjo-
nowania wielkotowarowych ferm zwierz´cych. Działanie realizowane b´dzie
w znacznej cz´Êci ze Êrodków funduszu INTERREG IVB i cechuje si´ mi´dzy-
narodowym zakresem działania, ze szczególnym uwzgl´dnieniem paƒstw po-
łudniowego Bałtyku. Efekty ekologiczne uzyskane po zakoƒczeniu projektu to
podniesienie wiedzy na temat zrównowa˝onego gospodarowania na terenach
wiejskich oraz ograniczanie negatywnego wpływu rolnictwa na Êrodowisko.
Planowany koszt realizacji projektu w Polsce wyniesie 1,3 mln zł, w tym dota-
cja WFOÂiGW w Szczecinie – 58 tys. zł.

Promocja zrównowa˝onego rozwoju.
Fot. A. Kozłowska.

Samochód ratowniczo-gaÊniczy Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Dominowie.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Poznaniu.

ÂWI¢TOKRZYSKIE – WFOÂiGW w Kielcach

ZACHODNIOPOMORSKIE – WFOÂiGW w Szczecinie

Ekorozwój Ponidzia

Gmina WiÊlica jest beneficjentem projektu „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja
Gminy WiÊlica przez budow´ kanalizacji, oczyszczalni i wodociàgu – Etap I”.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej o dłu-
goÊci 28,5 km, 21 sztuk pompowni sieciowych, budow´ mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni Êcieków typu ECO-LINE o wydajnoÊci 550 m3/d, która
składała si´ z 4 biobloków. Odprowadzenie Êcieków do oczyszczalni jest reali-
zowane poprzez wykonane 442 przyłàcza kanalizacyjne. JakoÊç Êcieków
oczyszczonych w iloÊci 550 m3/d jest zgodna z obowiàzujàcym pozwoleniem
wodnoprawnym.
Koszt realizacji projektu 13,4 mln zł, w tym po˝yczka WFOÂiGW w Kielcach
– 3,2 mln zł.
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OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Ochrona przyrody i przetrwanie zagro˝onych wygini´ciem gatunków zwierzàt i roÊlin a tak˝e kształtowanie ÊwiadomoÊci ekologicznej społe-
czeƒstwa to wa˝ne dziedziny działania Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. Wsparcie udzielane
leÊnictwu tak˝e jest jednym z podstawowych zadaƒ priorytetowych NFOÂiGW. Działania instytucji finansowych wspomagajàcych przedsi´wzi´cia
w ochronie przyrody wynikajà w szczególnoÊci z Konwencji o ró˝norodnoÊci biologicznej, a w odniesieniu do gatunków i ich siedlisk o znaczeniu
dla ochrony przyrody w skali kontynentu europejskiego – Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Z kolei bez konsekwentnie prowadzonej
edukacji ekologicznej społeczeƒstwa wiele z przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w ochronie Êrodowiska nie zyskałoby wystarczajàcego wsparcia spo-
łecznego. Nie byłoby wielu spektakularnych sukcesów w poprawie stanu Êrodowiska.

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Komputery, dotykowe pulpity i panoramiczne ekrany... To wyposa˝enie Kar-
konoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Por´bie. Przyrod-
nicy za pomocà nowoczesnych zdobyczy techniki popularyzujà wiedz´
o górskiej przyrodzie. Turystów, odwiedzajàcych centrum, zachwycajà inte-
raktywne prezentacje kotłów polodowcowych, torfowisk i lasów. Du˝e
zainteresowanie wzbudza równie˝ dotykowa makieta Karkonoszy i wielko-
formatowe panoramy gór. Organizatorzy placówki pomyÊleli tak˝e o goÊciach
zza granicy – prezentacjom towarzyszà teksty po czesku, niemiecku i an-
gielsku. W komfortowej sali projekcyjnej mo˝na oglàdaç filmy i diaporamy.
Wielbiciele sztuki inspirowanej naturà znajdà coÊ dla siebie w sali wystaw
czasowych. Spragnieni wiedzy mogà poszperaç w zasobnej bibliotece z czy-
telnià. Centrum prowadzi równie˝ atrakcyjne zaj´cia dla zorganizowanych
grup szkolnych, nauczycieli, studentów oraz społecznoÊci lokalnej. Po obej-
rzeniu wirtualnego lasu pracownicy Centrum zach´cajà do wyprawy w góry.
Na przykład po „Êcie˝ce przyrodniczej na Szrenic´”, która zaczyna si´ przy
ich oÊrodku.

Realizacja projektu placówki Karkonoskiego Parku Narodowego zakoƒczona
w 2006 roku wyniosła 6 mln zł, w tym dotacja WFOÂiGW we Wrocławiu
– 0,9 mln zł.

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu

Turystów zwiedzajàcych Jaskini´ Niedêwiedzià w Kletnie
czeka spotkanie z prehistorycznymi zwierz´tami. Na
szcz´Êcie to tylko makiety.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.

Multimedialna Jaskinia Niedêwiedzia

Niedêwiedê, lew i hiena czekajà na turystów u wejÊcia do Jaskini Niedêwie-
dziej w Kletnie. Nie ma jednak ˝adnych powodów do obaw. Groêni jaski-
niowcy to realistyczne modele zwierzàt, które ˝yły tutaj kilkadziesiàt tysi´cy
lat temu. Stanowià cz´Êç ekspozycji Centrum Edukacji Przyrodniczej. Inne at-
rakcje, czekajàce na zwiedzajàcych, to rekonstrukcja szkieletu niedêwiedzia
jaskiniowego oraz gabloty z cennymi minerałami i wykopaliskami paleonto-
logicznymi. Uwag´ turystów przyciàga kolekcja oryginalnych czaszek nie-
dêwiedzi. Przed zwiedzaniem tajemniczych korytarzy jaskini mo˝na odbyç
równie˝ wirtualne wycieczki w czasie i przestrzeni. Na monitorach wyÊwiet-
lana jest multimedialna prezentacja o historii odkrycia i badaƒ tego miejsca,
a tak˝e o sekretach ˝ycia prehistorycznych zwierzàt oraz pi´knie barwnych
form naciekowych, w które obfituje wn´trze jaskini. Widz wybiera interesu-
jàce go tematy za pomocà panelu dotykowego. Dla goÊci przygotowano
tak˝e multimedialnà makiet´ Masywu Ânie˝nika. Turysta mo˝e za pomocà
specjalnego panelu podÊwietlaç diodami szlaki turystyczne. Jaskinia Nie-
dêwiedzia w Kletnie została odkryta w 1966 roku. Od 1983 roku jest mo˝liwe
jej zwiedzanie. Szybko stała si´ atrakcjà turystycznà o znaczeniu mi´dzyna-
rodowym. Słynie z bogatej szaty naciekowej i znalezisk kostnych zwierzàt
plejstoceƒskich. Dla ochrony cennej jaskini oraz okolicznego kompleksu

W komfortowej sali projekcyjnej Centrum mo˝na oglà-
daç filmy i diaporamy.
Fot. Archiwum WFOÂiGW we Wrocławiu.

DOLNOÂLÑSKIE – WFOÂiGW we Wrocławiu

przyrodniczego został utworzony Rezerwat Przyrody „Jaskinia Niedêwiedzia”.
Koszt urzàdzenia tego nowoczesnego Centrum wyniósł blisko 400 tys. zł, w tym dotacja z WFOÂiGW we Wrocławiu 260 tys. zł. Otwarcie
wystawy miało miejsce na poczàtku 2010 r.
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OÊrodek wyl´gu jesiotra bałtyckiego na terenie Zespołu Gos-
podarki Rybacko-W´dkarskiej „PZW Toruƒ” w Grzmi´cy

Projekt „OÊrodek wyl´gu jesiotra bałtyckiego na terenie Zespołu Gospo-
darki Rybacko-W´dkarskiej „PZW Toruƒ” w Grzmi´cy” jest realizowany przez
PZW w Toruniu. Efektem rzeczowym zrealizowanego projektu b´dzie wybudo-
wanie oÊrodka wyl´gu i podchowu jesiotra bałtyckiego o zdolnoÊci produkcyj-
nej ok. 50 tys. sztuk rocznie przy pełnym wykorzystaniu linii technologicznych.
Efektem ekologicznym b´dzie reintrodukcja gatunku jesiotra ostronosego w wy-
typowanych rzekach dorzecza Wisły. Jesiotr bałtycki podlega całkowitej ochro-
nie gatunkowej. Jest wymieniony w dyrektywie Siedliskowej – Aneks II i IV.
Obecnie na obszarze Polski jesiotr bałtycki zgodnie z czerwonà listà IUCN ma
status gatunku EXP (zanikłego lub prawdopodobnie zanikłego). W Instytucie
Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie prowadzone sà prace przygotowawcze

KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

GimnazjaliÊci zrobili film na temat ochrony Êrodowiska

GimnazjaliÊci z włocławskich szkół podj´li si´ trudnej roli filmowca. Przygotowali
scenariusze reporta˝u dotyczàcego ochrony Êrodowiska, a po wyłonieniu najcie-
kawszych zrealizowali na ich podstawie krótkie filmy wspólnie z pracownikami TV
Kujawy. Nagrodà dla realizatorów najlepszego filmu b´dzie pobyt w Zielonej Szkole.
Wszystkie filmy zostanà tak˝e wyemitowane na antenie TV Kujawy. Rozstrzygni´-
cie konkursu planowane jest wewrzeÊniu tego roku. Połàczenie roli filmowca i eko-
loga miało na celu uatrakcyjnienie zdobywania wiedzy na tematy zwiàzane
z ochronà powietrza, ochronà ziemi, ochronà wód i ochronà przyrody. Miało tak˝e
obudziç w młodych ludziach ch´ç samodzielnego poszukiwania ekologicznych
problemów wokół siebie. Oprócz pogł´bienia wiedzy na tematy zwiàzane z ak-
tywnà ochronà Êrodowiska młodzie˝ miała tak˝e mo˝liwoÊç zapoznaç si´ ze spo-
sobem realizacji materiału filmowego i podstawami warsztatu dziennikarskiego.
Na realizacj´ konkursu „Zostaƒ Ekoreporterem” WFOÂiGW w Toruniu prze-
znaczył 20 tys. zł.

Jesiotr.
Fot. Archiwum PZW w Toruniu.

Amphibia – czynna ochrona płazów

Rokrocznie, przy wsparciu finansowym WFOÂiGW w Toruniu, Szkoła LeÊna na
Barbarce realizuje program majàcy na celu podniesienie ÊwiadomoÊci społe-
czeƒstwa w zakresie ochrony płazów. Toruƒskie Stowarzyszenie Ekolo-
giczne „Tilia“ – twórca projektu „Amphibia – czynna ochrona płazów” – chce
przybli˝yç mieszkaƒcomwojewództwa kujawsko-pomorskiego wyjàtkowà grup´
zwierzàt, jakimi sà płazy, a przy okazji obaliç negatywne przesàdy z nià zwià-
zane. W ramach akcji prowadzone b´dà działania informacyjno-edukacyjne do-
tyczàce zagro˝eƒ zwiàzanych z zanikaniem siedlisk, tj. bagien, torfowisk,
zbiorników oraz przyczyn i konsekwencji obni˝ania poziomu wód i ich zanie-
czyszczania. Nad zbiornikami ustawiane b´dà fluorescencyjne znaki ostrzegaw-
cze – „Uwaga płazy”. Uruchomiona zostanie tak˝e strona projektu z działajàcym
na niej forum, na łamach którego b´dà mogli wypowiedzieç si´ wszyscy zainte-
resowani problemem ochrony wód, terenów wodno-błotnych i organizmów na
tych terenach ˝yjàcych. Przygotowany zostanie tak˝e szereg materiałów infor-
macyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzie˝y oraz materiały dydaktyczne dla
nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Koszt projektu, który jest realizowany przez cały 2010 rok wynosi 50 tys. zł,
w tym dotacja WFOÂiGW w Toruniu – 33 tys. zł.

W ramach akcji prowadzone b´dà działania informa-
cyjno-edukacyjne dotyczàce zagro˝eƒ zwiàzanych
z zanikaniem siedlisk płazów, tj. bagien, torfowisk czy
zbiorników wodnych.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Toruniu.

Logo konkursu „Zostaƒ Ekoreporterem”.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Toruniu.

KUJAWSKO-POMORSKIE – NFOÂiGW w Warszawie

KUJAWSKO-POMORSKIE – WFOÂiGW w Toruniu

zwiàzane z restytucjà jesiotra bałtyckiego. W ramach tych prac opracowano biotechniki rozrodu i chowu ró˝nych stadiów rozwojowych jesiotrów,
a tak˝e przeprowadzono wst´pnà bonitacj´ rzek do przyszłych zarybieƒ wyl´giem i narybkiem jesiotra. Przewiduje si´ od 2010 r. wprowadzanie
rocznie 35 tys. sztuk narybku jesiotra bałtyckiego do dorzecza Wisły.
Koszt realizacji projektu wyniesie 3,5 mln zł, w tym dotacja NFOÂiGW – 1,9 mln zł.
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ŁÓDZKIE – WFOÂiGW w Łodzi

Warsztaty o odnawialnych êródłach energii wzbudzajà
ogromnie zainteresowanie młodzie˝y.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Łodzi.

Miasteczko Odnawialnych Energii

Projekt „Warsztaty o odnawialnych êródłach energii” obejmował stworze-
nie na terenie TECHNOPARKU w Łodzi ekologicznej Êcie˝ki edukacyjnej pod
nazwà „Miasteczko Odnawialnych Energii”, w skład którego weszła turbina
wiatrowa wraz z ogniwem fotowoltaicznym oraz stacjà meteorologicznà,
dzi´ki której mo˝liwy jest bie˝àcy odczyt warunków pogodowych na tablicy
elektronicznej. Miasteczko wzbogacone zostało tak˝e o bateri´ słonecznà.
Zostały równie˝ posadzone sadzonki wierzby energetycznej. Dzi´ki dofinan-
sowaniu uzyskanemu z WFOÂiGW w Łodzi mo˝liwe było uzupełnienie Mias-
teczka Odnawialnych Energii o du˝e tablice edukacyjne, na których zostały
opisane zasady działania poszczególnych urzàdzeƒ, przykładowe ich wyko-
rzystanie w praktyce, korzyÊci płynàce z wykorzystania alternatywnych êró-
deł energii oraz liczne ciekawostki zwiàzane z odnawialnà energià. W ramach
realizacji projektu kupiono równie˝ pomoce dydaktyczne, słu˝àce do
demonstracji energii odnawialnej podczas warsztatów w Miasteczku Odna-
wialnych Energii: „Energia odnawialna wody – wiatru – słoƒca“ model de-
monstracyjny; „Obieg wody w przyrodzie” – model-symulator; Stacja pogody
dla młodszych; Zestaw do demonstracji energii słonecznej; Zestaw do-
Êwiadczalny „Energia słoneczna“ PLUS. Ponadto wydrukowano 1500 sztuk
ulotek informacyjnych „EKO jest trendy”, przeznaczonych dla dzieci odwie-
dzajàcych Miasteczko. Oferta Miasteczka skierowana jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Koszt realizacji projektu wyniósł 58,5 tys. zł, w tym dotacja WFOÂiGW w Łodzi
– 38,6 tys. zł.

ŁÓDZKIE – WFOÂiGW w Łodzi

Zaj´cia na temat – „Las domem wszystkich”.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Łodzi.

Nadwarciaƒski Kampus Ekologiczny

OÊrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciaƒski Gród” w Zał´czu
Wielkim od 20 lat realizuje szeroko poj´te zadania z zakresu edukacji ekolo-
gicznej wÊród dzieci, młodzie˝y i dorosłych. W 1997 r. otrzymał od NFOÂiGW
wWarszawie status Terenowej Bazy Edukacji Ekologicznej ,,Zielona Szkoła”.
Ciàgły rozwój oÊrodka stał si´ podstawà do umieszczenia go w czołowym
rejestrze tego typu obiektów w Polsce. Filarami działalnoÊci merytorycznej
sà: programy ekologiczne, tj. ,,Woda jest ˝yciem”, ,,Warto ˝yç nad Wartà”
i od 2009 r. polsko-norweski ,,Harcerska Natura” oraz lokalizacja OÊrodka
– teren Zał´czaƒskiego Parku Krajobrazowego, obszar ,,Natura 2000” i rzeka
Warta, a szczególnie jej ,,Wielki Łuk Warty’’. Wszystko to składa si´ na reali-
zacj´ zadania, któremu nadano nazw´ ,,Nadwarciaƒski Kampus Ekolo-
giczny”. Prowadzony jest on w oparciu o własnà baz´ dydaktycznà, terenowà
i infrastruktur´: nowoczesnà oczyszczalni´ Êcieków, kotłowni´ olejowà,
stacj´ meteorologicznà, uj´cie wody. Zaplecze dydaktyczne to 8 pracowni
wyposa˝onych w nowoczesne techniczne Êrodki nauczania, obserwatorium
astronomiczne oraz zaplecze terenowe w formie opracowanych Êcie˝ek
dydaktyczno-przyrodniczych z przewodnikami i zestawem çwiczeƒ oraz
sprz´tem terenowym. OÊrodek ciàgle doposa˝a sale dydaktyczne w sprz´t
specjalistyczny do prowadzenia zaj´ç z zakresu ochrony Êrodowiska,
ponadto dysponuje 200 rowerami, 40 kajakami, biegówkami i innymi nie-
zb´dnymi pomocami. Własne zaplecze umo˝liwia rozwój zainteresowaƒ
uczestników programu, które przybli˝ajà zagadnienia zwiàzane z ekologià,
przekształceniami ekosystemów, in˝ynierià Êrodowiska, prawem ochrony
Êrodowiska oraz zrównowa˝onym rozwojem. Warsztaty, konkursy i zaj´cia
terenowe prowadzone sà metodami aktywizujàcymi, badawczymi (np. zaj´-
cia laboratoryjne, doÊwiadczenia, eksperymenty, obserwacje, prezentacje
multimedialne i inne).
Koszt realizacji projektu w latach 2009/2010 wyniósł 168,8 tys. zł, w tym do-
tacja WFOÂiGW w Łodzi – 135 tys. zł.
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Przyjaciele ptaków

Konkursy, artykuły w prasie, akcje sprzàtania lasów… To tylko niektóre przed-
si´wzi´cia w ramach projektów edukacyjnych – „Porzàdkujemy i odnawiamy
las”, „Zaadoptuj kasztanowca” i „Zostaƒ przyjacielem ptaków”. Wszystkie
programy sà realizowane cyklicznie na Mazowszu przez redakcje: Tygodnik
Siedlecki, Ciechanowski, Płocki, Radomski, ˚ycie ˚yrardowa i Kurier Ostroł´cki.
Beneficjentem jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” – Tygodnik Sied-
lecki. Oto wi´cej szczegółów o tych eko-edukacyjnych działaniach:

1. Projekt Edukacji Przyrodniczej „Porzàdkujemy i odnawiamy las”.
Organizacj´ programu wspierajà: Dyrekcja Lasów Paƒstwowych oraz pod-
ległe jej leÊnictwa, Delegatura Kuratorium OÊwiaty, Zarzàd Regionu Ligi
Ochrony Przyrody. Program adresowany jest do młodzie˝y szkolnej. Uczest-
nicy programu realizujà zadania zwiàzane z usuwaniem Êmieci z lasów, sa-
dzeniem drzew i realizacjà programu edukacji ekologicznej dotyczàcego
wytwarzania energii zielonej i biopaliw. Dla laureatów programu przewidziane
sà nagrody pieni´˝ne. Wszyscy uczestnicy otrzymujà statuetki, dyplomy
i upominki rzeczowe. W konkursie corocznie bierze udział ok. 10.000 osób.

2. Projekt Edukacji Przyrodniczej „Zaadoptuj kasztanowca”.
Program zakłada realizacj´ nast´pujàcych zadaƒ:
Działania informacyjne i propagandowe na temat biologii kasztanowców i ich
ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem jak równie˝ biologii i eto-
logii szrotówka podj´te poprzez propagowanie (artykuły w tygodnikach bio-
ràcych udział w programie).
Konkurs plastyczny dla najmłodszych „Nasze rude skarby” – wykonanie prac
plastycznych z owoców kasztanowca.
W konkursie corocznie bierze udział ok. 6.000 osób.

3. Projekt Edukacji Przyrodniczej „Zostaƒ przyjacielem ptaków”.
Program podejmuje działania edukacyjne majàce na celu poszerzenie wie-
dzy ornitologicznej, ale przede wszystkim podj´cie konkretnych działaƒ
wspierajàcych ochron´ ptaków w ich Êrodowisku naturalnym. W ramach pro-

Udział w projekcie „Zostaƒ przyjacielem ptaków”
wymaga od uczestników wielu działaƒ: wykonania
karmników, gromadzenia karmy dla ptaków a wraz
z nastaniem zimy ich dokarmiania i obserwowania.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Warszawie.

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie

MAZOWIECKIE – WFOÂiGW w Warszawie

Pomniki przyrody do piel´gnacji

Projekt „Ochrona i piel´gnacja pomników przyrody” jest realizowany przez
Wojewod´ Mazowieckiego – Wydział Ârodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego. Obejmuje on usuwanie posuszu, ci´cia korygujàce,
oczyszczanie i zabezpieczanie ubytków – zabiegom tym poddawane sà poje-
dyncze drzewa, jak i całe aleje pomnikowe na terenie Województwa Mazo-
wieckiego. W latach 2002-2008 takim zabiegom poddano 1808 drzew.

W latach 2002-2008 na realizacj´ zadania WFOÂiGW w Warszawie przyznał
w formie dotacji 1,9 mln zł.

Dzi´ki realizacji programu „Ochrona i piel´gnacja po-
mników przyrody” na Mazowszu zabiegom poddano
1 808 drzew. Fot. Archiwum WFOÂiGW w Warszawie.

gramu organizowany jest konkurs ekologiczny adresowany do wszystkich grup wiekowych młodzie˝y szkolnej. Udział w projekcie wymaga
od uczestników podj´cia wielu działaƒ: wykonania karmników, gromadzenia karmy dla ptaków a wraz z nastaniem warunków zimowych do-
karmiania i obserwacji ptaków. W konkursie corocznie bierze udział ok. 6.000 osób.

W okresie 2002-2010 WFOÂiGW w Warszawie przyznał na realizacj´ ww. zadaƒ łàcznie 1,9 mln zł dotacji, w tym na:
• Projekt „Porzàdkujemy i odnawiamy las” od 2004 r. – 1,3 mln zł.
• Projekt „Zaadoptuj kasztanowca” od 2005 r. – 200 tys. zł.
• Projekt „Zostaƒ przyjacielem ptaków” od 2002 r. – 400 tys. zł.
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PODLASKIE – WFOÂiGW w Białymstoku

˚ubry z hodowli rezerwatowej wymagajà dokarmiania
przez cały rok.
Fot. Archiwum Białowieskiego Parku Narodowego.

PODLASKIE – NFOÂiGW

Orzeł przedni.
Fot. Archiwum Biebrzaƒskiego Parku Narodowego.

Ocaliç Króla Puszczy

Celem projektu „Ocaliç króla puszczy”, realizowanego przez BPN jest re-
stytucja i ochrona ˝ubra, ssaka figurujàcego w „Czerwonej Ksi´dze »zwie-
rzàt ginàcych i zagro˝onych«“, a tak˝e zachowanie zasobów genowych
gatunku. Podstawowym warunkiem kontynuowania hodowli ˝ubrów w re-
zerwatach i utrzymania hodowli wolnej jest zabezpieczenie odpowiedniej ilo-
Êci pasz. ˚ubry z hodowli rezerwatowej wymagajà dokarmiania przez cały
rok z uwagi na ograniczonà powierzchni´ zagród i brak dostatecznej iloÊci
paszy naturalnej. Celem zapewnienia im prawidłowego rozwoju muszà byç
stosowane pasze treÊciwe, obj´toÊciowe i soczyste. Dokarmianie ˝ubrów na
wolnoÊci pozwala im przetrwaç trudny okres zimowy w dobrej kondycji oraz
utrzymaç rozród i ÊmiertelnoÊç naturalnà w granicach normy fizjologicznej.
Ze wzgl´du na zagro˝enia chorobotwórcze ˝ubry wymagajà stałej opieki we-
terynaryjnej.

Koszt realizowanego w latach 2008-2011 zadania wynosi ok. 625,0 tys. zł,
w tym dotacja WFOÂiGW w Białymstoku 337,4 tys. zł.

Przywrócenie orła przedniego oraz czynna ochrona orlików
krzykliwego i grubodziobego w Biebrzaƒskim Parku
Narodowym

Biebrzaƒski Park Narodowy realizuje projekt „Przywrócenie orła przedniego
oraz czynna ochrona orlików krzykliwego i grubodziobego w Biebrzaƒ-
skim Parku Narodowym“. Orzeł przedni jest skrajnie nielicznym, silnie za-
gro˝onym wygini´ciem gatunkiem. LiczebnoÊç populacji w Polsce nie
przekracza 35 par. Orlik grubodzioby – skrajnie nieliczny ptak l´gowy,
najrzadszy europejski zagro˝ony wymarciem w skali globu orzeł. W Polsce
gniazduje tylko 13 – 15 par (w Kotlinie Biebrzaƒskiej). Orlik krzykliwy – 1700-1900
par l´gowych w Polsce, co stanowi 25% Êwiatowej populacji. Celem przed-
si´wzi´cia jest przywrócenie naturalnych l´gów na terenie Biebrzaƒskiego
Parku Narodowego orła przedniego (Aguila chrysaetos) oraz ochrona orli-
ków: krzykliwego (Aguila pomarina) i grubodziobego (Aguila clanga). Próba
przywrócenia orła przedniego jest pierwszym tego typu działaniem podej-
mowanym w Polsce, na obszarze gdzie jeszcze do niedawna gniazdował.
W ramach realizacji zaplanowano: wybudowanie 11 platform gniazdowych
dla orła przedniego oraz 72 platform gniazdowych dla orlików krzykliwego
i grubodziobego, wykonanie dwóch miejsc zimowego dokarmianie orłów,
wykonanie czatowni, wykoszenie 185 ha i wyci´cie 247 ha drzew i krzewów,
kontrol´ oraz prowadzenie liczeƒ orłów w miejscach dokarmiania i gniazdo-
wania.

Całkowity koszt projektu wyniesie 511,7 tys. zł, w tym dotacja NFOÂiGW
– 372,5 tys. zł.
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Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W organizacji IX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
udział wzi´ły parki krajobrazowe województwa podlaskiego, a głównym koor-
dynatorem był Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyƒskiej. W konkursie biorà
udział wszystkie parki krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych w kraju.
Konkurs składa si´ z pi´ciu etapów, a finał co roku organizowany jest w innym
województwie. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów poło˝onych na
terenie parków krajobrazowych i ich otulin. Liczba uczestników, którzy wzi´li
udział w eliminacjach odbywajàcych si´ na terenie kraju w roku szkolnym
2009-2010 to 10 224 osoby. Za przygotowanie IX edycji konkursu odpowie-
dzialne były parki krajobrazowe województwa podlaskiego, a głównym
koordynatorem był Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyƒskiej. Efektem ekolo-
gicznym konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu wartoÊci krajobrazowych,
ochrony przyrody i ochrony Êrodowiska, poznanie krajowych chronionych i po-
spolitych gatunków roÊlin oraz zwierzàt, rozbudzanie i pogł´bianie zamiłowania
do przyrody, popularyzacja parku krajobrazowego jako wa˝nej formy ochrony
przyrody w Polsce.

Koszty organizacji etapu finałowego konkursu wyniosły 68,7 tys. zł, w tym do-
tacja WFOÂiGW w Białymstoku – 61,7 tys. zł.

Zmagania finałowe uczestników konkursu.
Fot. Archiwum Parku Krajobrazowego Puszczy Kny-
szyƒskiej.

PODLASKIE – WFOÂiGW w Białymstoku

Walory przyrodnicze obszarów chronionych

Warsztaty „Walory przyrodnicze obszarów chronionych województwa po-
morskiego” sà organizowane przez WFOÂiGW w Gdaƒsku, Stowarzyszenie
Proekologiczne „Słupia”, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, Towarzystwo Przyja-
ciół Dolnej Wisły. Bierze w nich udział 150 osób (lokalnych liderów) z okolic
Słowiƒskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, Iław-
skiego Parku Krajobrazowego, Doliny Dolnej Wisły, Kwidzyna, gminy Gniew.
Projekt ma na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci ekologicznej wÊród osób za-
mieszkałych na terenach chronionych tj. parki narodowe, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. Lokalni liderzy zdobytà
wiedz´ b´dà przekazywaç dalej. Planowany efekt ekologiczny to ochrona te-
renów, na których realizowany jest projekt przed nadmiernà i niekontrolowanà
antropopresjà i zgodnoÊç inwestycji prowadzonych na terenach chronionych
z zasadà zrównowa˝onego rozwoju.

Koszt projektu, realizowanego w okresie styczeƒ 2010 roku – styczeƒ 2011 roku
wyniesie 513,0 tys zł, w tym dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach PO „Infrastruktura i Ârodowisko” – 436,0 tys. zł.

Warsztaty z komunikacji społecznej w Słupsku.
Fot. A. Kostrzyƒska.

POMORSKIE – WFOÂiGW w Gdaƒsku



ZACHODNIOPOMORSKIE – WFOÂiGW w Szczecinie

Edukacja w Dolinie MiłoÊci

Dolina MiłoÊci – to cz´Êç Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. To tak˝e
jedna z pi´kniejszych atrakcji turystycznych okolic Szczecina. I nic w tym dziw-
nego, bo to urocze i romantyczne miejsce. Z punktu widokowego rozpoÊciera
si´ pi´kny, rozległy krajobraz. Dno doliny otoczone jest wzgórzami, pomi´dzy
którymi płynie Odra. Sporo tam rzadkich roÊlin, barwnych Êcie˝ek i zabytko-
wych pomników, ale tak˝e stawów i miejsc widokowych. To miejsce na tyle wy-
jàtkowe, ˝e młode pary niegdyÊ właÊnie tu zar´czały si´ najcz´Êciej. Stàd
nazwa miejsca… Dolina MiłoÊci. Niestety, miejsce to w pewnymmomencie po-
zostało bez opiekuna. Zaniedbywana coraz bardziej dolina, straciła dawnà
ÊwietnoÊç. Na szcz´Êcie ten czas minàł. W 1993 r. Dolin´ MiłoÊci wpisano do
rejestru zabytków a ju˝ kilka lat póêniej losem parku zainteresowała si´ szcze-
ciƒska Federacja Zielonych GAJA, która z pomocà Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpocz´ła rewitaliza-
cj´ tego miejsca. Oczyszczono alejki, wywieziono Êmieci, odÊwie˝ono pamiàt-
kowe głazy. Teraz najwa˝niejsze jest, aby Dolina ponownie wróciła do swojej
ÊwietnoÊci. Jest to mo˝liwe dzi´ki kompleksowej rewitalizacji. Aby tak si´ stało
potrzebne były pieniàdze. Federacja Zielonych wspólnie z Gminà Schwedt przy-
gotowała wniosek o dotacj´ do programu INTERREG IV, który został oceniony
pozytywnie. Wkrótce zło˝ono kolejny wniosek – tym razem do WFOÂiGW
w Szczecinie. W 2009 roku, Federacja Zielonych GAJA rozpocz´ła projekt,
dzi´ki któremu dolina w przeciàgu 2-3 lat ma odzyskaç dawnà ÊwietnoÊç. Za-
gospodarowane zostanie jej „serce” czyli historyczne stawy Adama i Ewy,
a tak˝e układ wodny. Zieleƒ na terenie obiektu zostanie uporzàdkowana z za-
chowaniem funkcji ekologicznych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Dzia-
łania z zakresu ochrony czynnej odnosiç si´ b´dà do ochrony gatunkowej roÊlin
i zwierzàt wyst´pujàcych na obszarze ostoi Natura 2000. W parku przewiduje
si´ zamontowanie infrastruktury turystycznej. Pozwoli to przywróciç funkcje spo-
łeczne i umo˝liwi stworzenie warunków do uprawiania turystyki przyrodniczej.

Koszt realizacji projektu, realizowanego w latach 2009-2013 wyniesie 3,7 mln zł,
w tym: po˝yczka WFOÂiGW w Szczecinie – 1,9 mln zł, dotacja z WFOÂiGW
– 0,5 mln zł oraz Êrodki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Federacji Zielonych GAJA – 1,3 mln zł.

Dolina MiłoÊci to cz´Êç Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Odry.
Fot. Archiwum WFOÂiGW w Szczecinie.
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