Załącznik do uchwały nr 69/13
z dnia 26.06.2013 r. Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Toruniu

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na rok 2014

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 400h ust 4 pkt 3, w związku z art. 400b ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 pkt.
1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity
Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 ze zm. ) oraz na podstawie Polityki ekologicznej
państwa, Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Krajowego planu
gospodarki odpadami, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Polityki
ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Programu ochrony środowiska
województwa kujawsko – pomorskiego, Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko – pomorskiego oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2014 będzie udzielał pomocy na przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej służące realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim w sposób
zapewniający pełne wykorzystanie niepodlegających zwrotowi środków pochodzących
z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej priorytetów
dziedzinowych.

1. OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA
1) realizacja zadań z terenu województwa kujawsko-pomorskiego umieszczonych
w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
2) budowa lub modernizacja oczyszczalni o przepustowości ponad 5 m3/dobę oraz
budowa systemów kanalizacji sanitarnej nie umieszczonych w Krajowym
programie
oczyszczania
ścieków
komunalnych
ze
szczególnym
uwzględnieniem:
 terenów głównych zbiorników wód podziemnych i obszarów
ich zasilania,
 obszarów prawnie chronionych,
 zlewni rzek będących źródłem zaopatrzenia w wodę pitną,
3) budowa, przebudowa, remont urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
i obiektów małej retencji,

4) budowa lub modernizacja komunalnych ujęć wody oraz stacji uzdatniania
wody.

2. GOSPODARKA ODPADAMI
1) Realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami
i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
2) wspieranie systemów gospodarowania odpadami,
3) wspieranie technik i technologii ograniczających ilość wytwarzanych odpadów.

3. OCHRONA POWIETRZA
1) wspomaganie działań wskazanych w programach ochrony powietrza
z wyłączeniem przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych,
2) ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach posiadających status
uzdrowiska,
3) wspieranie działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
4) działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w tym
termomodernizacja budynków.

4. OCHRONA PRZYRODY
1) dofinansowywanie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Natura 2000,
2) dofinansowanie programów kompensacji przyrodniczej.

5. EDUKACJA EKOLOGICZNA
1) wspieranie programów realizowanych przez regionalne i lokalne Centra
Edukacji Ekologicznej i organizacje ekologiczne,
2) dofinansowywanie działań edukacyjnych i konkursów dotyczących ochrony
środowiska skierowanych do dzieci i młodzieży.

6. POWAŻNE AWARIE
Dofinansowywanie służb ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

7. MONITORING
Dofinansowywanie badań jakości elementów środowiska realizowanych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego w ramach państwowego monitoringu
środowiska.

