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IX. PRZEGL¥D WYBRANYCH PROBLEMÓW

Mikroskop optyczny wykorzystywany do badañ biologicznych elementów jakoœci wód
(fot. S³awomir Rubacha)
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Akredytacja jest to postêpowanie, w którym upo-
wa¿niona jednostka wydaje formalne potwierdzenie,
gdzie oœwiadcza, ¿e organizacja lub osoba s¹ kompetent-
ne do wykonywania okreœlonych zadañ.

W Polsce krajow¹ jednostk¹ akredytuj¹c¹ jest Pol-
skie Centrum Akredytacji upowa¿nione do akredytacji
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodnoœci (tekst jednolity Dz.U. 2004 r.
Nr 2004, poz. 2087 z póŸniejszymi zmianami)

Akredytacja podnosi wiarygodnoœæ wyników ba-
dañ. Oznacza to, ¿e wynik ma nastêpuj¹ce cechy:
• jego wartoœæ rzeczywista znajduje siê z okreœlonym

prawdopodobieñstwem w przedziale: wynik badania
(+/-) niepewnoœæ,

• jest rzetelny, a wiêc laboratorium w trakcie realizacji
pracy postêpowa³o zgodnie z dobr¹ praktyk¹ profe-
sjonaln¹.

Laboratorium  Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze i Laboratorium
Delegatury w Gorzowie Wlkp. posiadaj¹ akredytacje.
W obydwu laboratoriach wdro¿ony jest system zarz¹-
dzania jakoœci¹ spe³niaj¹cy wymagania normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2005. Wdro¿enie systemu potwierdzo-
ne jest indywidualnymi certyfikatami akredytacji
Polskiego Centrum Akredytacji dla ka¿dego z Labora-
toriów: certyfikat nr AB 235 dla Laboratorium WIOŒ
w Zielonej Górze i nr AB 127 dla Laboratorium Dele-
gatury w Gorzowie Wlkp.

Spe³nienie przez Laboratoria wymagañ normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oznacza, ¿e praca Labo-
ratoriów jest zgodna z wymaganiami zarówno w zakresie
kompetencji technicznych, jak i systemu zarz¹dzania,

1. Akredytowana dzia³alnoœæ laboratoryjna

które s¹ niezbêdne do spójnego zapewnienia wiarygod-
nych technicznie wyników badañ.

Warunkiem niezbêdnym utrzymania akredyta-
cji przez laboratoria inspekcji ochrony œrodowiska jest
prowadzenie badañ lub analiz zgodnie z metodami ba-
dawczymi opartymi na normach miêdzynarodowych lub
krajowych, zaœ w przypadku braku takich norm stoso-
wanie  metodyk walidowanych wed³ug obowi¹zuj¹cych
procedur jakoœci. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest rów-
nie¿ wykwalifikowany i poddawany systematycznym
szkoleniom personel oraz odpowiednie pomieszczenia
laboratoryjne wyposa¿one w wysokiej klasy aparaturê,
podlegaj¹c¹  sprawdzaniu oraz nadzorowi metrologicz-
nemu. Wzorcowanie wyposa¿enia pomiarowego przez
kompetentne jednostki organizacyjne, zapewnia spój-
noœæ pomiarow¹.

Jednym z podstawowych elementów wykazania
kompetencji technicznych akredytowanych laborato-
riów, jest badanie bieg³oœci czy udzia³ w porównaniach
miêdzylaboratoryjnych. Laboratoria inspektoratu
ochrony œrodowiska corocznie bior¹ udzia³ w kilku miê-
dzylaboratoryjnych badaniach porównawczych,
zarówno w zakresie badañ fizykochemicznych i mikro-
biologicznych wód oraz œcieków, jak i w zakresie badañ
zanieczyszczeñ powietrza.

Ponadto Laboratoria Inspektoratu prowadz¹ rze-
teln¹ wewnêtrzn¹ kontrolê jakoœci wyników badañ m.in.
poprzez zastosowanie wzorców analitycznych i materia-
³ów certyfikowanych, analizê próbek podwójnych oraz
badanie tych samych próbek ró¿nymi metodami.
Rangê laboratoriów akredytowanych podnosi obowi¹-
zuj¹ce w Polsce prawo.
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Zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25 poz. 150), „prowadz¹cy instalacjê oraz u¿ytkow-
nik urz¹dzenia s¹ obowi¹zani zapewniæ wykonanie
pomiarów wielkoœci emisji lub innych warunków korzy-
stania ze œrodowiska przez:
• akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno-
œci(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2087, z póŸn. zm.)
lub

• laboratorium posiadaj¹ce uprawnienia do badania
w³aœciwoœci fizyko-chemicznych, toksycznoœci i eko-
toksycznoœci substancji i preparatów nadane w trybie

ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i pre-
paratach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póŸn.
zm.)

• w zakresie badañ, do których wykonywania s¹ obo-
wi¹zani.”

Natomiast zgodnie z art.25, ust. 3 ustawy o In-
spekcji Ochrony Œrodowiska, z dn. 20 lipca 1991 r. (Dz.
U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287)  „Laboratoria zajmuj¹ce
siê pomiarami œrodowiskowymi powinny wdro¿yæ sys-
tem jakoœci oraz posiadaæ akredytacjê w rozumieniu
ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
noœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z póŸn. zm.)”.

Opracowa³y: Barbara Wawrzkiewicz,
Marta NiedŸwiedzka

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska w Zielonej Górze uczestniczy³ we wspó³pracy
Inspekcji Ochrony Œrodowiska z Europejsk¹ Agencj¹
Ochrony Œrodowiska. Wspó³praca opiera³a siê na pozyski-
waniu i przekazywaniu danych o zanieczyszczeniu
powietrza z sieci automatycznych stacji pomiarowych (dzia-
³aj¹cych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu Powietrza)
- w³¹czonych do sieci EUROAIRNET oraz wykonywaniu
badañ i przekazywaniu danych o jakoœci wód powierzch-
niowych na stanowiskach w³¹czonych do sieci EIONET
Waters. Uczestnictwo Inspektoratu w ww. pracach mia³o
ograniczony zakres i charakter informacyjny.

Przedstawiciele WIOŒ w Zielonej Górze wziêli po-
nadto udzia³ w seminarium i szkoleniu objêtych patronatem
instytucji UE. W dniach 15-16 paŸdziernika 2007 r. w Szcze-
cinie odby³o siê seminarium „Egzekwowanie przepisów

2. Wspó³praca miêdzynarodowa
2.1. Wspó³praca z instytucjami i agendami Unii Europejskiej

dyrektywy 1999/31/EC o sk³adowaniu odpadów”, którego
wspó³organizatorem by³a Komisja Europejska. Tematyka
seminarium obejmowa³a zagadnienia prawne i praktycz-
ne dotycz¹ce budowy, eksploatacji, zamykania oraz kontroli
sk³adowisk odpadów. Omówione zosta³y praktyczne aspek-
ty wdra¿ania i egzekwowania prawodawstwa w tej dzie-
dzinie w innych pañstwach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Natomiast w ramach realizacji projektu RIVER
SHIELD (wspó³finansowanego ze œrodków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego) 27 listopada 2007
w Gorzowie Wielkopolskim odby³y siê warsztaty szkole-
niowe, dotycz¹ce zapobiegania, gotowoœci i reagowania na
awarie przemys³owe zagra¿aj¹ce œrodowisku wodnemu.
Jednym ze wspó³organizatorów szkolenia by³ WIOŒ w Zie-
lonej Górze.

Przedstawiciele WIOŒ w Zielonej Górze uczestni-
czyli w 2007 r. w pracach dwóch grup roboczych
Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych: W-2
i W-3. Zakres dzia³alnoœci grup reguluje umowa pomiê-
dzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec
na temat wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na
wodach granicznych z 19 maja 1992 roku.

Grupa Robocza W-2 „Ochrona Wód” dzia³a³a
w 2007 r. wed³ug rocznego planu pracy zatwierdzonego
przez Polsko–Niemieck¹ Komisjê ds. Wód Granicznych.
Zakres wykonanych prac, w których bra³y udzia³ WIOŒ
w Zielonej Górze i Delegatura w Gorzowie Wlkp. obej-
mowa³ m.in.:
• pobór prób oraz prowadzenie badañ fizyko-chemicznych

i biologicznych wód Nysy £u¿yckiej i Odry,
• przeprowadzenie, wspólnie ze stron¹ niemieck¹, pobo-

ru prób w celu porównania uzyskiwanych wyników
pomiêdzy laboratoriami WIOŒ w Zielonej Górze i Dele-
gatury w Gorzowie Wlkp., a odpowiednimi laboratoriami
landów Brandenburgii i Saksonii (17.04.2007
i 19.04.2007 r. na mostach granicznych: Kostrzyn - Kietz
na Odrze i £êknica – Bad Muskau na Nysie £u¿yckiej),

• wymianê wyników badañ uzyskanych w 2006 r.,
• 2 narady Grupy Roboczej W-2: 14 -15 maja 2007 r.

w Kêszycy Leœnej (RP) i 20-21 listopada 2007 r.
w Ückermünde (RFN); ze strony polskiej obradom prze-

2.2. Wype³nianie zadañ wynikaj¹cych z konwencji i umów miêdzynarodowych
wodniczy³ Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œro-
dowiska,

• naradê Grupy Ekspertów do spraw Jakoœci Analiz, któ-
ra odby³a siê w siê w Krajowym Urzêdzie Œrodowiska
Brandenburgii we Frankfurcie nad Odr¹ (27.09.2007).

Pracami polskiej czêœci Grupy W-2 kierowa³ Lubu-
ski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska, który
uczestniczy³ w XV posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Komi-
sji do spraw Wód Granicznych w Falkenhagen (RFN)
w dniach 19-21.06.2007 r. Na posiedzeniu Komisji kie-
rownik niemieckiej czêœci GR W2 przedstawi³ sprawozdanie
z dzia³alnoœci Grupy W-2 w 2006 roku, uzgodnione ze
stron¹ polsk¹.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowi-
ska uczestniczy³ w XVI naradzie Grupy Roboczej W-3, która
odby³a siê w Kêszycy Leœnej (RP) w dniach 16-18 kwietnia
2007 roku. Przedmiotem obrad by³y m.in.: ocena realiza-
cji konwencji o transgranicznych skutkach awarii przemy-
s³owych, analiza æwiczeñ ³¹cznoœci alarmowej przeprowa-
dzonych w 2006 r., aktualizacja planu alarmowo-
ostrzegawczego i polsko-niemieckiego s³ownika obejmuj¹-
cego tematykê wód granicznych oraz weryfikacja map
i wspólnego kilometra¿u wód granicznych.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowi-
ska wzi¹³ udzia³, jako cz³onek polskiej delegacji,
w posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej „Kon-
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Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodo-
wiska w Zielonej Górze bêd¹c cz³onkiem polskiej
delegacji uczestniczy³ w naradzie Grupy Roboczej G3
„Zanieczyszczenia awaryjne” Miêdzynarodowej Komi-
sji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Druga
narada Grupy odby³a siê w dniach 29-31 maja 2007 r.
w miejscowoœci Stramberk (Republika Czeska). Przed-
miotem narady by³y m.in.: realizacja zadañ i mandat
Grupy G3, aktualizacja planu ³¹cznoœci, ujednolicenie
formy i aktualizacja planu awaryjnego, omówienie æwi-

2.3. Udzia³ w pracach Miêdzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczaniem
czeñ w zakresie ³¹cznoœci alarmowej.

Miêdzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed
Zanieczyszczeniem zorganizowa³a we Wroc³awiu
w dniach 6-7 listopada 2007 r. konferencjê „Wdra¿anie
Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry”, w któ-
rej udzia³ wziêli przedstawiciele WIOŒ w Zielonej Górze.
Celem konferencji by³a wymiana doœwiadczeñ i zapre-
zentowanie obecnego stanu prac dotycz¹cych wdra¿ania
Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, Niemczech
i Czechach.

W dniach 27-28 marca 2007 roku w Gorzowie Wiel-
kopolskim odby³y siê 28. Miêdzynarodowe Wschodnio-
brandenburskie Rozmowy Transportowe „Specyfika trans-
granicznej logistyki w gospodarce odpadami i recyklingu”,
w których uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Zielonej Górze. Kon-
ferencjê zorganizowa³y Zachodnia Izba Przemys³owo -
Handlowa z Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurcki Instytut
Logistyki Ekologicznej. Podczas konferencji Wojewódzki
Inspektor wyg³osi³ referat zatytu³owany „Regulacje w pra-
wodawstwie polskim w zakresie transgranicznego przemie-
szczania odpadów – cele, skutki, przewidywane zmiany”.
Tematykê obrad zdominowa³ temat nowej ustawy o miê-
dzynarodowym obrocie odpadami.

Przedstawiciele WIOŒ wziêli udzia³ w polsko – nie-
mieckiej konferencji „Gospodarka odpadami komu-
nalnymi – stan aktualny i przysz³oœæ”, zorganizowanej
w dniach 13-14 wrzeœnia 2007 r. w Gorzowie Wielkopol-
skim przez Zak³ad Utylizacji Odpadów i Zachodni¹ Izbê
Przemys³owo–Handlow¹ z Gorzowa Wlkp. oraz Frankfurc-

2.4. Polsko-niemiecka wspó³praca dwustronna
ki Instytut Logistyki Ekologicznej. Przedsiêwziêcie wspie-
rali równie¿ Zwi¹zek Miast Polskich, Zwi¹zek Miast
Niemieckich oraz Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.
Konferencja poœwiêcona by³a zagadnieniom zwi¹zanym
z gospodark¹ odpadami w Polsce i Niemczech. Dyskuto-
wano nad stanem aktualnym i oczekiwanymi zmianami ze
strony przedsiêbiorstw oraz samorz¹dów.

W dniach 20–21 listopada 2007 r. w Szczecinie od-
by³a siê miêdzynarodowa konferencja „Odra – 10 lat po
powodzi 1997 roku”, w której uczestniczyli przedstawicie-
le urzêdów i instytucji z Polski, Niemiec, Holandii, Czech,
Austrii, Ukrainy, Litwy oraz Anglii (w tym przedstawiciele
WIOŒ w Zielonej Górze) Konferencja zorganizowana zo-
sta³a w ramach polsko - niemieckiego projektu „Trans-
graniczna dzia³alnoœæ w zakresie zwalczania powodzi (za-
rz¹dzenie powodziowe – Cross Border)”. Najwa¿niejszym
efektem spotkania by³o wypracowanie wspólnych wniosków
dotycz¹cych procedur stosowanych przy zwalczaniu skut-
ków powodzi na terenie Unii.

Opracowa³a: Monika Soko³owska

2007 rok to kolejny rok dzia³alnoœci Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, który zajmuje siê finansowa-
niem przedsiêwziêæ inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
podejmowanych na rzecz ochrony œrodowiska i gospo-
darki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekolo-
gicznej pañstwa i celami œrodowiskowymi, w szczegól-
noœci tymi, które umo¿liwiaj¹ realizacjê zobowi¹zañ
traktatu akcesyjnego z Uni¹ Europejsk¹. Podstawowe
dzia³ania Funduszu w 2007 roku prowadzone by³y na
dwóch p³aszczyznach. Obejmowa³y one przede wszyst-

3. Dzia³alnoœæ WFOŒiGW w Zielonej Górze w 2007 roku

kim, tak jak w latach poprzednich realizacjê zadañ sta-
tutowych wyra¿aj¹c¹  siê udzielaniem pomocy finan-
sowej na zadania ekologiczne ze œrodków w³asnych Fun-
duszu w formie po¿yczek, dotacji, przekazania œrodków
oraz dop³at do oprocentowania.

Istotna czêœæ prac, ju¿ kolejny rok, poœwiêcona
by³a wspó³udzia³owi Funduszu w przygotowaniu i ob-
s³udze zadañ finansowanych ze œrodków europejskich.
Na bie¿¹co realizowane by³y przez Fundusz zadania
Instytucji Poœrednicz¹cej III stopnia w sektorze ochro-
ny œrodowiska w zakresie obs³ugi Funduszu Spójnoœci.

wencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemy-
s³owych”, dzia³aj¹cej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji
do spraw Wspó³pracy S¹siedzkiej w Dziedzinie Ochrony
Œrodowiska. 13. posiedzenie Grupy odby³o siê w dniach 9-
11 paŸdziernika 2007 r. w Kêszycy Leœnej (RP). Przed-
miotem obrad by³o m.in.: bezpieczeñstwo ruroci¹gów li-
niowych, aktualizacja listy zak³adów podlegaj¹cych
notyfikacji wg kryteriów Konwencji i dyrektywy Seveso II,
wspó³praca s³u¿b ratowniczych na obszarze przygranicz-
nym, przygotowanie miêdzynarodowych æwiczeñ

ratowniczych i ³¹cznoœci alarmowej, ocena transgranicznych
awarii na obszarze przygranicznym RP – RFN.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowi-
ska jest równie¿ cz³onkiem Polsko-Niemieckiej Grupy
Roboczej ds. wspó³pracy w dziedzinie jakoœci powietrza na
obszarach le¿¹cych wzd³u¿ granicy. Wymieniona Grupa
Robocza dzia³a³a w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do
spraw Wspó³pracy S¹siedzkiej w Dziedzinie Ochrony Œro-
dowiska.
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Chocia¿ odnosi³o siê to do perspektywy 2004–2006 pra-
cownicy Funduszu nadal wspó³dzia³ali w tym zakresie
z NFOŒiGW oraz Ministerstwem Œrodowiska.

W dalszym ci¹gu przedstawiciele Funduszu ak-
tywnie uczestniczyli w konsultacjach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz  Lubu-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusz
zosta³ formalnie umiejscowiony w obu tych Programach.
Bezpoœrednim skutkiem tego by³o podpisanie dwóch
porozumieñ. 25 czerwca 2007 roku nast¹pi³o podpisa-
nie Porozumieñ w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ)
2007–2013 pomiêdzy Ministrem Œrodowiska, pe³ni¹cym
funkcjê Instytucji Poœrednicz¹cej dla POIiŒ, a szesna-
stoma wojewódzkimi funduszami – Instytucjami
Wdra¿aj¹cymi w tym równie¿ WFOŒiGW w Zielonej
Górze. Na mocy porozumienia Fundusz pe³ni rolê In-
stytucji Wdra¿aj¹cej dla projektów z terenu woje-
wództwa lubuskiego realizowanych w ramach Osi Prio-
rytetowej I „Gospodarka wodno-œciekowa” oraz Osi
Priorytetowej II „Gospodarka Odpadami i Ochrona Po-
wierzchni Ziemi”, których wartoœæ nie przekracza 25 mln
euro.

W dniu 13 grudnia 2007 roku podpisane zosta³o
porozumienie pomiêdzy Zarz¹dem Województwa,
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie realizacji
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007–2013 dla Priorytetu III. „Ochrona i zarz¹-
dzanie zasobami œrodowiska przyrodniczego”. Na
podstawie tego poro- zumienia Zarz¹d Województwa
jako Instytucja Zarz¹dzaj¹ca LRPO przekaza³ WFO-
ŒiGW w Zielonej Górze zadania Instytucji Poœrednicz¹cej
II Stopnia LRPO zwi¹zane z wdra- ¿aniem Priorytetu
III.

G³ówne zadania przypisane Funduszowi to: przy-
gotowanie i ocena projektów, prowadzenie dzia³añ
kontrolnych, kontrola zamówieñ publicznych, kontro-
la zawierania umów, zarz¹dzanie finansowe, rozliczanie
projektu, monitorowanie i sprawozdawczoœæ oraz infor-
macja i promocja.

W zwi¹zku z podpisaniem porozumieñ Fundusz
przygotowywa³ odpowiednie procedury oraz zmiany
organiza- cyjne. Wiêkszoœæ pracowników podnosi³a swo-
je kwalifikacje bior¹c udzia³ w szkoleniach organi-
zowanych dla instytucji zaanga¿owanych we wdra¿anie
programów finansowanych ze œrodków  unijnych.
W ci¹gu roku, na bie¿¹co prowadzono szerok¹ dzia³al-
noœæ promocyjn¹ informuj¹c o mo¿li- woœciach uzyska-
nia pomocy zarówno ze œrodków Funduszu jak i œrod-
ków europejskich. Zarz¹d oraz pracownicy Funduszu
brali  udzia³ w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach
tematycznie zwi¹zanych z problematyk¹ ochrony œro-
dowiska i gospodarki wodnej, w trakcie których
informowali o mo¿liwoœciach uzyskania dofinansowa-
nia. Cz³onkowie Zarz¹du podczas indywidualnych
spotkañ w terenie prezentowali aktualn¹ ofertê Fundu-
szu jak i plany na  przysz³oœæ.

Œrodki wykorzystywane na dzia³alnoœæ statutow¹
Funduszu pochodzi³y z op³at za korzystanie ze œrodowi-

ska i administracyjnych kar pieniê¿nych pobieranych
na podstawie ustawy Prawo ochrony œrodowiska oraz
przepisów szczególnych, a tak¿e wp³ywy z tytu³u kwot
pieniê¿nych uzyskanych na podstawie decyzji admini-
stracyjnych. Ponadto znaczn¹ pozycjê wp³ywów stanowi¹
zwroty rat kapita³owych od udzielonych  wczeœniej po-
¿yczek. Pozosta³e Ÿród³a zasilania Funduszu to przychody
z tytu³u oprocentowania udzielonych po¿yczek, przy-
chody z tytu³u operacji finansowych g³ównie zwi¹zane
z lokowaniem czasowo wolnych œrodków.

Ogó³em w 2007 r. wp³ywy  Funduszu wynios³y
28.974.816,58 z³. Sk³ada³y siê na to przychody: z tytu³u
op³at za korzystanie ze œrodowiska i za wprowadzanie
w nim zmian – 11.343.962,06 z³, z tytu³u kar za  naru-
szanie wymagañ ochrony œrodowiska – 1.141,20 z³
z tytu³u operacji kapita³owych i inne wp³ywy
2.556.422,16 z³ oraz wp³ywy wynikaj¹ce z dzia³alnoœci
po¿yczkowej – 15.073.291,16 z³

W 2007 r. zasady przyznawania pomocy okreœla-
³y maksymalny pu³ap pomocy w przypadku po¿yczek
jako 80 %  kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalne by³o
równie¿ ³¹czenie dwóch form pomocy: po¿yczki i dota-
cji, przy czym wy³¹cznie na realizacjê zadañ, które nie
uzyska³y niepodlegaj¹cego zwrotowi dofinansowania ze
œrodków Unii Europejskiej i jednoczeœnie: wynikaj¹cych
z Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komu-
nalnych na dany rok, a tak¿e zadañ dotycz¹cych
modernizacji systemów grzewczych z wykorzystaniem
odnawialnych Ÿróde³ energii lub dotycz¹cych budowy
instalacji wchodz¹cych w sk³ad systemu gospodarki od-
padami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami. Przy ³¹czeniu obu form istnia³a mo¿liwoœæ
pomocy równie¿ do 80 % kosztów kwalifikowanych,
w tym wartoœæ dotacji mog³a stanowiæ maksymalnie
25 %.

Spoœród ogólnej kwoty wydatków  w 2007 r. wy-
nosz¹cej 37.365.990,18 z³ na cele statutowe wy-
datkowano 34.731.921,61z³. Na wydatki te sk³ada³y siê:
po¿yczki – 27.695.877,47 z³, dotacje – 7.022.193,44 z³
oraz  dop³aty do odsetek bankowych w bankach komer-
cyjnych – 13.850,70 z³. W 2007 r. zawarto 124 umowy
dofinansowania na ³¹czn¹ kwotê 50.162.201,86 z³  z cze-
go 88 umów dotacji  na kwotê 7.449.676,20 z³ i 36 umów
po¿yczek na kwotê 42.712.525,66 z³.

Po¿yczki udzielane by³y na zadania inwestycyjne
w dziedzinach: Ochrona wód, Ochrona powietrza, Za-
opatrzenie w wodê oraz Ochrona powierzchni ziemi.
Do zadañ, które skorzysta³y z najwiêkszych kwot po¿y-
czek nale¿y zaliczyæ: „Gospodarka œciekowa Zielonej
Góry i Œwidnicy” oraz „Budowa stacji uzdatniania wody
przy ul. Wojska Polskiego wraz z sieciami towarzysz¹cy-
mi w Zielonej Górze” – Zielonogórskie Wodoci¹gi
i Kanalizacja Sp. z o.o., „Rozbudowa sk³adowiska od-
padów komunalnych przy ul. ¯urawiej w ¯arach” –
Przedsiêbiorstwo Komunalne PEKOM SA ¯ary, „Bu-
dowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz budowa sieci
kanalizacji z przykanalikami we wsi S³one” – Gmina
Œwidnica, „Modernizacja systemu ciep³owniczego ECO
¯agañ Sp. z o.o. w ¯aganiu – II etap” – ECO ¯agañ
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Sp. z o.o., „Wykonanie studni g³êbinowej nr 5, przy³¹-
czenie do uk³adu technologicznego wraz z przebudow¹
stacji uzdatniania w Bledzewie” – Gmina Bledzew, „Mo-
dernizacja kot³owni przy ul. Fabrycznej 16 (dawniej
SPOMASZ, Okrzei 104) wraz z wymian¹ sieci w rejo-
nie ulic: Moniuszki, Szymanowskiego, Lotników,
Kurpiñskiego i Wieniawskiego w ̄ arach” – Energetyka
Cieplna Opolszczyzny SA Opole.

Dotacjami wspierane by³y zadania we wszystkich
dziedzinach, przy czym najwiêksze dotacje obejmowa-
³y: budowê sieci kanalizacyjnych oraz wodoci¹gowych,
gospodarkê przeciwpowodziow¹, modernizacjê kot³ow-
ni, monitoring œrodowiska, ochronê przyrody, zakup
sprzêtu specjalistycznego dla jednostek Pañstwowej
i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, a tak¿e edukacjê ekolo-
giczn¹.

Do znacz¹cych zadañ dotowanych przez Fundusz
nale¿a³y: „Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz
budowa sieci kanalizacji z przykanalikami we wsiach:
S³one oraz Pucha³ów” – Gmina Œwidnica, „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemys³owej
Lotnisko w ¯arach – etap II, 2007 rok” – Gmina ¯ary

o statusie miejskim, „Uzbrojenie terenu osiedla „Zielo-
na Wzgórza” w S³ubicach czêœæ II – kanalizacja sanitarna
grawitacyjna z przykanalikami – Urz¹d Miejski S³ubi-
ce, „Budowa kolektora t³ocznego kanalizacji sanitarnej
w Jasieniu” – Urz¹d Miejski Jasieñ, „Sporz¹dzenie pro-
jektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego £uk
Mu¿akowa” – Zespó³ Parków Krajobrazowych Woj.
Lubuskiego Gorzów Wlkp., „Realizacja zadañ monito-
ringowych na obszarze woj. lubuskiego w 2007 r.” –
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska oraz za-
dania z zakresu gospodarki wodnej realizowane przez
Województwo Lubuskie – „K³odawka – odbudowa rze-
ki”, „Struga Mierzêcka II etap – Jezioro Wielgie – ma³a
retencja” i „Krzeszyce-S³oñsk – rekonstrukcja i odbu-
dowa kana³ów”.

Dzia³alnoœæ Funduszu w 2007 r. przyczyni³a siê
do zwiêkszenia funduszu w³asnego z 87.550.484,02 z³
do kwoty 92.803.092,74 z³ (wzrost w stosunku do
2006 r. o 6,0 %). W 2007 r. wypracowano zysk w wyso-
koœci  5.253.048,79 z³, który by³ wy¿szy od wypraco-
wanego w roku poprzednim o 14,1 %.

Opracowa³: Benon Kosiarkiewicz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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