
Pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na zadania 

RDOŚ w zakresie szkód 

w środowisku i historycznych 

zanieczyszczeń



Finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej obejmuje m.in.:
• Art. 400a pkt 9 przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, 

z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu

• Art. 400a pkt 9a przedsięwzięcia związane z niepolegającą na 

samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny 

dyrektor ochrony środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka 

samorządu terytorialnego

• Art. 400a pkt 15 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu 

środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

• Art. 400a pkt 20 zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub 

usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie 

odpowiedzialnego

• Art. 400a pkt 42 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką 

ochrony środowiska



RDOŚ w Opolu

„Rekultywacja terenów zanieczyszczonych w 

województwie opolskim w roku 2015 – etap I –

ocena stanu jakości środowiska gruntowo-

wodnego”. 

• Wniosek złożono w 2014 r.

• Realizacja 2015 r.

• Dofinansowanie 90%

• Wkład własny z „rozliczenia czasu pracy”



RDOŚ w Opolu

Opracowanie projektów planów remediacji 

dla dwóch obszarów zanieczyszczonych: 

„Blachownia 1” i „Olszowa”

• Wniosek 2016 r.

• Realizacja 2017 r. – nie podjęto realizacji

• Dofinansowanie 88,44%

• Wkład własny z „rozliczenia czasu pracy”



RDOŚ w Gdańsku

Przeprowadzenie kompleksowych badań i prac geologicznych 

na terenie działek o nr ew. 151/15 i 151/16 obręb 68 w 

Gdańsku (tereny postoczniowe)

• Wniosek 2014 r.

• Realizacji 2015 r.

• Dofinansowanie dotacja 100%

„Opracowanie planu remediacji dla terenu działek o nr ewid. 

151/15 i 151/16 obręb 68 w Gdańsku

• Wniosek 2015 r.

• Realizacja 2016 r. 

• Dofinansowanie dotacja 100%



RDOŚ w Gdańsku

„Remediacja terenu działek o działek o nr 

ewidencyjnych 151/15 i 151/16 obręb 68 w 

Gdańsku w zakresie historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi”

• Wniosek 2017 r. – rozpatrzony negatywnie

• Wnioskowana kwota prawie 800 000 zł



RDOŚ w Gdańsku

„Opracowanie planu remediacji terenu działek o nr 

ewidencyjnych 114/25 i 114/26 obręb 58, położonych 

w Gdańsku, w zakresie historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi”

• Wniosek 2016 r.

• Realizacja 2017 r. - W ramach opracowania planu 

remediacji zostały wykonane badania i prace 

geologiczne, opracowano dokumentację geologiczną i 

projekt planu remediacji

• Dofinansowanie dotacja 100%



RDOŚ w Rzeszowie

• Wykonanie badań gleby i ziemi oraz wód 

gruntowych

• Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

z powiązaniem przyrodniczym – ocena 

zagrożenia dla obszaru Natura 2000

• Wniosek - 2018 r.

• Realizacja – 2019 r.

• Dofinansowanie 80%

• Etap: przed podpisaniem umowy z WFOŚiGW



RDOŚ we Wrocławiu

„Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi występującego na działce o nr ewid. 14/4 AM 91 przy 

ul. Sikorskiego w Oławie. Etap I i II – ocena 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi i opracowanie projektu 

planu remediacji”. 

• Wniosek 2017 r.

• Dofinansowanie wg zasad: dotacja 20% kosztów 

kwalifikowanych

• Wnioskowane dofinansowanie 50%

• Realizacja 2018 r. – w trakcie



RDOŚ we Wrocławiu
„Remediacja wybranych terenów zanieczyszczonych 

w województwie dolnośląskim”

• Wniosek 2018 r.

• Dofinansowanie 20% kosztów kwalifikowanych

• Wnioskowane dofinansowanie 90% 

• 4 podzadania:

– 2 – badania + projekt planu remediacji

– 2 – tylko ocena zanieczyszczenia  (art. 20 ust. 5)

• Nieoficjalne negocjacje dot. zwiększenia wysokości 

dofinansowanie – obecnie przyjęte 50%

• Realizacja 2019 r. 



RDOŚ we Wrocławiu
I etap remediacji byłego lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej w 

miejscowości Krzywa gm. Gromadka polegający na ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, poprzez rozpoznanie środowiska 

gruntowo-wodnego, opracowanie projektu planu remediacji oraz 

przeprowadzenie monitoringu zanieczyszczenia

• Wniosek w ramach programu priorytetowego nr 2.2.3 „Ochrona powierzchni ziemi 

Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo 

zanieczyszczeniem historycznym” w 2015 r.

• Wniosek odrzucony na skutek negatywnej oceny formalnej – niezgodność z 

programem priorytetowym

• Przedsięwzięcie polega jedynie na rozpoznaniu terenu, przeprowadzeniu 

niezbędnych badań, opracowaniu projektu planu remediacji bez przeprowadzenia 

samej remediacji. Program przewiduje dofinansowanie zadań polegających na 

przeprowadzeniu badań czy opracowaniu projektu planu remediacji pod warunkiem, 

że stanowią integralny element przeprowadzenia samej remediacji czy też działań 

naprawczych.



RDOŚ w Szczecinie
Borne Sulinowo - zanieczyszczenie wód podziemnych 

ujmowanych na ujęciu związkami tri i tetrechloroetenem.
• RDOŚ wskazany przez NSA do prowadzenia działań

• Wniosek w ramach programu priorytetowego nr 2.2.3 „Ochrona powierzchni 

ziemi Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku 

albo zanieczyszczeniem historycznym” w 2015 r.

• Uzyskano dofinansowanie

• Celem było ustalenie źródła zanieczyszczenia, ustalenie jakie przepisy 

będą miały zastosowanie, wykonanie projektu planu remediacji i 

przeprowadzenie remediacji.

• Niestety, mimo dwukrotnego poszukiwania źródła zanieczyszczenie (2 

niezależne podmioty) nie udało się go ustalić.

• nie można przejść do dalszego etapu harmonogramu ustalonego z 

NFOŚiGW, więc RDOŚ wystąpił o bezkosztowe rozwiązanie umowy.



RDOŚ w Szczecinie

Wyciek niezidentyfikowanych substancji ropopochodnych 

ze skarpy do rowu odwadniającego teren przemysłowy.

• Sąd wskazał RDOŚ jako właściwy do prowadzenia 

działań.

• Pierwsze dofinansowanie z WFOŚiGW uzyskano na lata 

2016-2017, następnie na rok 2018 r.

• W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania na 

kolejne lata 

• Dotacja 100%



RDOŚ w Bydgoszczy
Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie 

dawnych ZCh „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji 

zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza 

Bałtyckiego

• współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko

• 2018 r. – podpisanie umowy z NFOŚiGW

• Realizacja 2018-2023

• http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/o-projekcie

http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/o-projekcie


RDOŚ w Bydgoszczy

1. Remediacja terenów zanieczyszczonych etap II (tzw. sarkofag 

wokół składowiska)

Uzasadnienie: ochrona środowiska przed dalszą degradacją oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia okolicznych 

mieszkańców. 



RDOŚ w Bydgoszczy

2. Wykonanie innowacyjnej instalacji remediacyjnej dla potrzeb 

skutecznego powstrzymania napływu kancerogennych i 

mutagennych substancji na obszar cennego przyrodniczo 

Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły 

głównym celem zadania jest skuteczne zabezpieczenie przed 

degradacją obszaru NATURA 2000 - Dolina Dolnej Wisły, samej rzeki 

Wisły oraz Morza Bałtyckiego. Płynące zanieczyszczenia mogą 

doprowadzić do skażenia fragmentu cennego przyrodniczo obszaru 

NATURA 2000. Z racji dużej dynamiki przepływu wód podziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły konieczne jest podjęcie jak 

najszybszych działań w przedstawionym zakresie w trybie 

przewidzianym dla sytuacji awaryjnych w postaci katastrof naturalnych 

i klęsk żywiołowych. 



RDOŚ w Bydgoszczy

3. Badania środowiska gruntowo-wodnego 

Uzasadnienie: brak rzetelnego rozpoznania stanu środowiska 

uniemożliwia podjęcie skutecznych działań ograniczających 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, co może doprowadzić 

również do trwałych szkód i strat w ekosystemach Brdy, Wisły 

i Bałtyku.

• Wnioski złożone w styczniu 2018 r.

• Dotyczyły dotacji na 100% wartości zadania

• Program priorytetowy 5.4.2 „Przeciwdziałanie zagrożeniom 

środowiska z likwidacją ich skutków, Część 2) Zapobieganie i 

likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. 



RDOŚ w Bydgoszczy
4. Projekt i budowa zintegrowanego systemu monitoringu 

terenów zdegradowanych 

• Wniosek o dofinansowanie w formie przekazania środków, 

• złożony w styczniu 2018 r. 

• wniosek musiał posiadać akceptację Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i taką akceptację udało się uzyskać.

Mimo przejścia oceny formalnej 4 ww. przedsięwzięcia nie 

będą realizowane, z uwagi na prawdopodobnie zbyt wysoką 

wartość projektów oraz ograniczone możliwości finansowe 

NFOŚiGW. 



WFOŚiGW

• Każdy Fundusz ma inne zasady: 

– Inny % dofinansowania

– Inny tryb składania wniosków

• Zbyt długi czas od złożenia wniosku do realizacji

• Brak możliwości realizacji wniosków 

„interwencyjnych” – „na już”

Brak ujednoliconego podejścia



NFOŚiGW

Ochrona powierzchni ziemi:
1. Rekultywacja terenów zdegradowanych

– dofinansowanie w formie dotacji tylko dla JST

2. POiŚ – 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

– tereny, które zostaną zagospodarowane na cele środowiskowe, 

tj.: parki miejskie, zieleńce, miejskie lasy komunalne, geoparki, 

ścieżki edukacyjne, akweny z woda itp.

– dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku 

realizacji projektu



Dziękuję za uwagę


