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FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE
OCHRONY RODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
Krystyna Brzozowska, Joanna Rosiska, Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Streszczenie. W artykule podjto zagadnienia nansowania inwestycji w zakresie ochrony
rodowiska w województwie zachodniopomorskim. Sprecyzowano w tym zakresie zadania
jednostek samorzdów terytorialnych i podmiotów gospodarczych, a take przeanalizowano ród a nansowania inwestycji ekologicznych.
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WSTP
Jedn z podstawowych zasad wspólnotowej polityki ekologicznej jest zasada subsydiarnoci, stwierdzajca, e problemy ochrony rodowiska naley rozwizywa na
moliwie najniszym szczeblu. W Polsce zasada ta jest realizowana przez przekazanie
odpowiednich obowizków i uprawnie jednostkom samorzdu terytorialnego oraz podmiotom gospodarczym zobligowanym do wype niania, w tym i nansowania, wielu zada w zakresie ochrony rodowiska. O tym, e takie postpowanie jest s uszne, wiadcz
poniesione nak ady i efekty ekologiczne osignite przez przedsibiorstwa i jednostki
samorzdu terytorialnego w ostatnich latach.
Na samorzdach, przede wszystkim gminnych, ale take na powiatowych i wojewódzkich, spoczywa odpowiedzialno za terminowe wykonanie zobowiza wynikajcych
z podpisanego z Uni Europejsk traktatu akcesyjnego. Gminy stoj wobec obowizku
realizacji inwestycji s ucych ochronie rodowiska, a wszystkie szczeble samorzdowe
zosta y zobligowane do wprowadzenia nowych procedur zarzdzania ochron rodowiska. Równie na podmioty gospodarcze na oono liczne obowizki z zakresu ochrony
rodowiska, które maj prowadzi do minimalizowania lub ca kowitego wyeliminowania
koniecznoci p acenia kar i op at za korzystanie ze rodowiska.
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Celem artyku u jest analiza róde nansowania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska, na kanwie podstawowych obowizków jednostek samorzdu terytorialnego
oraz podmiotów gospodarczych, na przyk adzie województwa zachodniopomorskiego.
W opracowaniu wyodrbniono trzy czci. W czci pierwszej przedstawiono zadania samorzdów i przedsibiorstw w zakresie ochrony rodowiska. W czci drugiej
omówiono i dokonano klasykacji róde nansowania inwestycji w zakresie ochrony
rodowiska w Polsce. W ostatniej czci przedstawiono ród a nansowania inwestycji
jednostek z zakresu ochrony rodowiska na przyk adzie województwa zachodniopomorskiego.

ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA
Ochrona rodowiska jest jedn z istotniejszych tzw. funkcji integracyjnych pastwa,
której celem jest zapewnianie funkcjonowania spo eczestwa jako ca oci i zapewnianie
mu podstawowych warunków bytu. W Polsce nadrzdn ustaw nak adajc obowizek
dbania o rodowisko i jego elementy jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Konstytucja RP 1997]. W konstytucji wskazano, e ochrona rodowiska jest obowizkiem w adz
publicznych, które poprzez swoj polityk powinny zapewni bezpieczestwo ekologiczne wspó czesnemu i przysz ym pokoleniom. Do takich w adz publicznych nale,
oprócz województw powiatów, take gminy [Okrasiski 2007, Ustawa o samorzdzie
terytorialnym 1990]. Kompetencje poszczególnych organów samorzdu terytorialnego
w sprawach dotyczcych ochrony rodowiska s bardzo rónorodne i rozbudowane. Zadania samorzdów terytorialnych mona uj w trzy zasadnicze grupy:
1. Zadania o charakterze wykonawczym, które polegaj na wykonywaniu czynnoci
majcych bezporedni wp yw na stan rodowiska i s zwizane przede wszystkim
z jego ochron przed szkodliwymi oddzia ywaniami powodowanymi przez okrelone
podmioty, g ównie o zasigu lokalnym. Zadania te obciaj przede wszystkim samorzd gminny.
2. Zadania o charakterze zobowizujco-reglamentacyjnym polegajce na kszta towaniu sytuacji prawnej innych podmiotów oddzia ywajcych na rodowisko bd korzystajcych z niego. Zadaniami tego typu s np. ustalanie treci i zakresu obowizków
ochronnych tych podmiotów czy granic dozwolonego korzystania ze rodowiska –
dokonuje tego przede wszystkim administracja rzdowa na szczeblu wojewódzkim.
3. Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym, które polegaj na badaniu stanu rodowiska i przestrzegania obowizków ochronnych. Zadania te wykonywane s g ównie
przez Pastwow Inspekcj Ochrony rodowiska.
Marsza ek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuj
kontrol nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie rodowiska w zadaniach objtych ich w aciwoci. Naley podkreli fakt, i kompetencje poszczególnych
organów samorzdu terytorialnego w sprawach dotyczcych ochrony rodowiska s bardzo rozbudowane i wynikaj z licznych ustaw. Akty normatywne i wynikajce z nich
zadania samorzdów terytorialnych w zakresie ochrony rodowiska przedstawiono w tabeli 1 [Rabiej, Machnicki 2007, s. 176; Barczak 2006].
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Tabela 1. Zadania samorzdów terytorialnych w zakresie ochrony rodowiska
Table 1. Tasks of local governments in environment protection area

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska,
Dz.U. 2001 nr 62,
poz. 627 z pón. zm.

W ustawie zosta y okrelone podstawowe funkcje organów samorzdowych gminy, a s to: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie rodowiska,
moliwo wystpienia w charakterze oskaryciela publicznego w sprawach, które dotycz wykrocze w zakresie przepisów o ochronie rodowiska; przyjmowanie
zawiadomie o awarii, wstrzymanie uytkowania instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, nakazanie
osobom zycznym wykonanie czynnoci ograniczajcej
negatywne oddzia ywanie na rodowisko.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
Dz.U. 2004 nr 92,
poz. 880 z pón. zm.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenia
na usunicie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoci,
a take moe wymierzy administracyjn kar pienin
za zniszczenie drzew lub terenów zielonych. Do obowizków rady gminy wynikajcych z tej ustawy w zakresie
ochrony przyrody naley m.in. ustanowienie pomników
przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uytków ekologicznych lub zespo u przyrodniczo-krajobrazowego.
Nastpuje to wówczas, gdy wojewoda nie ustanowi tych
form ochrony.

Ustawa z 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne,
Dz.U. 2001 nr 115,
poz. 1229 z pón. zm.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta moe nakaza w acicielowi gruntu wykonanie prac polegajcych na przywróceniu stanu poprzedniego lub wykonanie urzdze
zapobiegajcym szkodom, gdy w aciciel przyczyni si
do niekorzystnych zmian stanu wody, a zmiany te dotycz take gruntów ssiednich. Prawo wodne nak ada na
organy administracji samorzdowej zadania zwizane
z ochron przed powodzi lub susz.

Ustawa z 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod i zbiorowym
odprowadzaniu cieków,
Dz.U. 2001 nr 72,
poz. 747 z pón. zm.

W myl tej ustawy to gmina (bd zwizki midzygminne) odpowiada za poprawn polityk zwizan ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem cieków. Rada gminy podejmuje decyzj w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
obowizujc na terenie danej gminy. Pozwolenia na prowadzenie dzia alnoci wodno-kanalizacyjnej wydaje burmistrz, prezydent miasta bd wójt.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Dz.U. 2001 nr 62,
poz. 628 z pón. zm.

Opracowanie planu gospodarki odpadami zgodnie z ustaw zosta o na oone na gmin. Projekt planu gminnego
podlega zaopiniowaniu przez zarzd województwa oraz
zarzd powiatu. W adze wykonawcze gminy maj zadanie opiniowa plany powsta e na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym.
Starosta przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie
dzia alnoci w zakresie zbierania i transportu odpadów
jest zobligowany do zasignicia opinii w aciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Do przywozu z zagranicy odpadów innych ni niebezpieczne potrzebne jest zezwolenie G ównego Inspektora
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Tabela 1, cd.

Ochrony rodowiska, z kolei on jest zobowizany do
przekazania kopii zezwolenia wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta w aciwym ze wzgldu na miejsce
odzysku.
Ustawa reguluje zadania gminy dotyczce utrzymania
czystoci i porzdku, obowizki narzucone na w acicieli nieruchomoci, a take warunki, które musz spe nia
zezwolenia na wiadczenia us ug. Do szczególnych zada
gminy w tej kwestii nale m.in.: stworzenie odpowiednich warunków umoliwiajcych wykonanie prac zwizanych z utrzymaniem czystoci na jej terenie, równie
Ustawa z 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porzdku poprzez stworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, zbudowanie, a w póniejszym czasie eksploatacj
w gminach,
takich obiektów, jak: stacja zlewni, instalacje do zbieraDz.U. 1996 nr 132, poz. 622
nia, transportu i unieszkodliwiania zw ok zwierzcych
z pón. zm.
lub ich czci, prace majce na celu utrzymanie placów,
ulic i terenów otwartych w czystoci. Do zada gminy
nale take sprawy zwizane z bezdomnymi zwierztami, a take udostpnianie informacji o miejscach zbiórki
sprztu elektrycznego i elektronicznego pochodzcego
z gospodarstw domowych.
Ustawa z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717
ród o:
Source:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje o przeznaczeniu terenu gminy na okrelone
cele. Okrela on równie wymagania techniczno-przyrodnicze, które powinny by spe nione przy lokalizacji inwestycji. Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem
prawa miejscowego.

Opracowanie w asne na podstawie wyszczególnionych ustaw.
Authors’ elaboration based on law acts.

Zadania samorzdów terytorialnych zwizane z ochron rodowiska wynikaj równie z wielu innych przepisów prawnych, których Polska zobowiza a si przestrzega
w chwili przystpienia do rónych organizacji midzynarodowych, w tym Unii Europejskiej [szerzej Ochrona… 2005]. Wród tego rodzaju dokumentów midzynarodowych
mona wyróni Agend 21 [szerzej Dokumenty… 1998] oraz VI Program Dzia a Unii
Europejskiej na rzecz Ochrony rodowiska [Decyzja… 2002].
Kady podmiot gospodarczy (z wyjtkiem zwolnie zawartych w Prawie ochrony
rodowiska, ustawie o odpadach i Prawie wodnym) jest zobowizany do posiadania: pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza, pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, take na wprowadzanie cieków do
wód lub do ziemi oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzj zatwierdzajc program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przed oenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. Zagadnienia te regulowane s przez liczne akty prawne. Waniejsze ustawy
w zakresie obowizków podmiotów gospodarczych dotyczcych ochrony rodowiska zawarto w tabeli 2.
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Tabela 2. Obowizki podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony rodowiska
Table 2. Tasks of corporates in environment protection area
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony rodowiska,
Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627
z pón. zm.

W myl ustawy przedsibiorstwa wytwarzajce s zobowizane posiada pozwolenia na wprowadzanie gazów lub
py ów do powietrza, wprowadzanie cieków do wód lub
do ziemi, wytwarzanie odpadów. Brak pozwole oznacza
dla przedsibiorstw znaczn podwyk op at. Podmiot korzystajcy ze rodowiska ustala we w asnym zakresie wysoko nalenej op aty i wnosi j na rachunek w aciwego
urzdu marsza kowskiego. Takie rozwizanie dotyczy takich komponentów, jak: wprowadzanie gazów lub py ów
do powietrza, pobór wód, wprowadzanie cieków do wód
lub do ziemi oraz sk adowanie odpadów.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Dz.U. 2001 nr 62,
poz. 628 z pón. zm.

Posiadacz odpadów jest obowizany do prowadzenia ich
ilociowej i jakociowej ewidencji. Ewidencj prowadzi
si z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej
dla kadego rodzaju odpadu odrbnie, oraz karty przekazania odpadu.

Ustawa z 11 maja 2001 r.
o obowizkach przedsibiorców
w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz
o opacie produktowej i opacie
depozytowej,
Dz.U. 2001 nr 63, poz. 639

Ustawa okrela obowizki przedsibiorców wprowadzajcych na terytorium kraju produkty w pewnego rodzaju opakowaniach oraz okrela zasady ustalania i pobierania op aty produktowej i op aty depozytowej m.in. od opakowa:
z tworzyw sztucznych, z aluminium, z papieru i tektury,
a take od takich produktów, jak np. akumulatory, opony
i oleje smarowe.

Ustawa z 29 lipca 2005 r.
o zu ytym sprzcie elektrycznym
i elektronicznym,
Dz.U. 2005 nr 180, poz. 1495
z pón. zm.

Ustawa okrela zasady postpowania (w tym przedsibiorstw) ze zuytym sprztem w celu ograniczenia iloci
odpadów oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu jego
zbierania, odzysku i recyklingu.

ród o:
Source:

Opracowanie w asne na podstawie wyszczególnionych ustaw.
Authors’ elaboration based on law acts.

Zadania jednostek samorzdu terytorialnego oraz obowizki podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony rodowiska s bardzo szerokie i wynikaj z licznych aktów
prawnych. W celu ochrony rodowiska naley te zadania odpowiednio nansowa . Dlatego nansowanie inwestycji w zakresie ochrony rodowiska zostanie omówione w dalszej czci artyku u.

RÓD A FINANSOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY
RODOWISKA W POLSCE
W ujciu podmiotowym system nansowania ochrony rodowiska w Polsce tworz
[Kobyliski 2002]:
 Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
 wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej dzia ajce na poziomie regionalnym,
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 powiatowe i gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, funkcjonujce lokalnie i znajdujce si w dyspozycji jednostek samorzdu terytorialnego odpowiednio do poziomu ich oddzia ywania,
 banki komercyjne z Bankiem Ochrony rodowiska oferujcym preferencyjne kredyty
na inwestycje zwizane z ochron rodowiska,
 fundacja „Ekofundusz” zarzdzajca rodkami pochodzcymi z konwersji zagranicznego d ugu publicznego,
 budet pastwa i budety samorzdów terytorialnych,
 Bank wiatowy udzielajcy preferencyjnych kredytów i poyczek,
 Unia Europejska w ramach programów celowych i operacyjnych,
 krajowe podmioty gospodarcze i instytucje.
Rola poszczególnych instytucji w nansowaniu dynamicznie rosncych potrzeb inwestycyjnych w zakresie ochrony rodowiska ulega zmianom. Obok niewtpliwie znaczcej
roli funduszy ochrony rodowiska na szczeblu pastwa i szczeblach lokalnych, wzrasta
udzia rodków Unii Europejskiej przeznaczonych na ochron rodowiska w ramach programu Infrastruktura i rodowisko oraz regionalnych programów operacyjnych.
W ujciu rodzajowym potencjalne ród a nansowania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska, podobnie jak w wypadku innych inwestycji, mona podzieli na ród a
w asne i obce (por. rys. 1).
RODKI W ASNE

RODKI OBCE

rodki budetu
pastwa

Fundusze unijne

rodki budetów
województw
rodki budetów
powiatów

Inwestycje
w zakresie
ochrony
rodowiska

Fundusze ekologiczne
krajowe
Poyczki

rodki budetów
gmin

Kredyty

rodki podmiotów
gospodarczych

Inne ród a

Rys. 1.
Fig. 1.

ród a nansowania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska
Sources of nance of environmental investments

ród o:
Source:

Opracowanie w asne.
Own elaboration.

Ogó em nak ady na inwestycje ekologiczne w kraju w latach 2005–2007 plasowa y
si na poziomie 6–7 mln z (w 2005 r. wynosi y 5986 mln z , w 2006 r. – 6877 mln z ,
a w 2007 r. – 7521 mln z .) [Ochrona… 2008], co oznacza coroczny wzrost wartoci
inwestycji o odpowiednio 15 i 10% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.
Udzia róde w asnych i obcych w nansowaniu nak adów inwestycyjnych na ochron rodowiska w Polsce w latach 2005–2007 przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Nak ady na rodki trwa e s uce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej wed ug
udzia u poszczególnych róde nansowania (w %)
Table 3. Investment expenditure on xed assets used in protection of environment and water
management according to a share of explicit sources of nancing – per cent
Wyszczególnienie
rodki w asne
rodki budetu pastwa
rodki budetów województw
rodki budetów powiatów
rodki budetów gmin
rodki z zagranicy
Fundusze ekologiczne
Kredyty i poyczki krajowe
Inne rodki
ród o:
Source:

2000
53,4
2,2
1,6
0,2
1,4
3,9
20,0
11,7
5,6

2005
49,07
1,07
0,45
0,10
1,03
15,96
21,15
7,60
3,56

2006
45,52
0,98
0,67
0,24
0,86
19,16
17,56
11,43
3,59

2007
47,59
0,91
0,40
0,14
1,57
14,82
20,85
9,96
3,77

[Ochrona… 2008].
[Ochrona… 2008].

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, w cigu badanych lat proporcje
udzia u róde w asnych i obcych utrzymywa y si na zblionym poziomie, natomiast
znaczcemu wzrostowi uleg udzia rodków z zagranicy, spowodowany w czeniem
Polski w struktury unijne i dostpem do rodków unijnych. Zwraca uwag take to, e
udzia innych pozycji nie uleg równie znaczcym zmianom, utrzymujc porównywalny
poziom w przedstawionych latach.
W uk adzie podmiotowym, wed ug grup inwestorów, udzia przedsibiorstw w nansowaniu inwestycji w zakresie ochrony rodowiska w latach 2005–2007 wynosi odpowiednio 47,2; 50,5 oraz 54,7%. Drug grup inwestorów stanowi y gminy, na które na oony zosta ustawowy obowizek dba oci o ochron rodowiska, z udzia em 50,4; 46,6
oraz 42,8% [Ochrona… 2008].
W uk adzie terytorialnym w 2007 r. najwiksze nak ady na inwestycje s uce ochronie rodowiska zosta y poniesione w woj. lskim (19,78%), mazowieckim (13,19%)
i wielkopolskim (5,01%), na które przypad o blisko 40% ca oci nak adów. Województwo zachodniopomorskie znalaz o si na 7 pozycji z udzia em 5,72% i nak adami w kwocie ogó em 430,5 mln z otych [Ochrona… 2008].

RÓD A FINANSOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY
RODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
W latach 2005–2007 w województwie zachodniopomorskim przeznaczono
1565,6 mln z na realizacj inwestycji w zakresie ochrony rodowiska. Ponad 77% tej
kwoty wydatkowano na rodki trwa e s uce ochronie rodowiska, a 23% przypad o na
rodki trwa e s uce gospodarce wodnej. G ównymi ród ami nansowania inwestycji
ekologicznych w woj. zachodniopomorskim by y: rodki w asne (31%), kredyty i poyczki krajowe (23%) oraz fundusze ekologiczne (21%) (rys. 2 i 3).
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Fig. 2.
ród o:
Source:

2006

2007

ród a nansowania inwestycji s ucych ochronie rodowiska w woj. zachodniopomorskim w latach 2005–2007 (w mln z )
Sources of nance of investments at environmental protection area in West Pomeranian
region in 2005–2007 (mln PLN)
Opracowanie w asne na podstawie [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].
Authors’ elaboration based on [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].
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ród a nansowania inwestycji s ucych gospodarce wodnej w woj. zachodniopomorskim w latach 2005–2007 (w mln z )
Sources of nance of investments at water management in West Pomerania region in
2005–2007 (mln PLN)
Opracowanie w asne na podstawie [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].
Authors’ elaboration based on [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].

Biorc pod uwag ród a nansowania inwestycji s ucych ochronie rodowiska i inwestycji s ucych gospodarce wodnej jedyna istotna rónica polega na tym,
i w inwestycjach zwizanych z gospodark wodn by znaczcy udzia rodków budetowych (8% w porównaniu do 1% w przypadku inwestycji s ucych ochronie
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rodowiska). Ponad 93% rodków budetowych zwizanych z inwestycjami s ucymi
ochronie rodowiska pochodzi o z budetu województwa, natomiast g ównym ród em
rodków budetowych w przypadku inwestycji zwizanych z gospodark wodn stanowi y budety gmin (63%). Warto równie doda , i w inwestycjach s ucych gospodarce wodnej istotn rol, obok rodków w asnych, odegra y rodki z zagranicy (22%).
Z danych zaprezentowanych na rysunkach 2 i 3 wynika znaczcy przyrost udzia u kredytów i poyczek w nansowaniu inwestycji ekologicznych w 2006 r. (warto udzielonych kredytów i poyczek wzros a w porównaniu do 2005 r. o 1426% w przypadku
inwestycji s ucych ochronie rodowiska i o 700% w przypadku inwestycji s ucych
gospodarce wodnej).
Istotnym ród em nansowania inwestycji w ochron rodowiska i gospodark
wodn, obok rodków w asnych, s kredyty i poyczki krajowe. W latach 2005–2007
Bank Ochrony rodowiska SA (BO SA) udzieli 546 kredytów proekologicznych na
kwot ponad 373 mln z (rys. 4).
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Kredyty proekologiczne udzielone przez Bank Ochrony rodowiska SA na nansowanie
inwestycji w zakresie ochrony rodowiska w woj. zachodniopomorskim w latach 2005–
–2007 (w mln z )
Ecological loans granted by Bank Ochrony rodowiska for investments at environmental
protection area in West Pomeranian region in 2005–2007 (mln PLN)
Opracowanie w asne na podstawie [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].
Authors’ elaboration based on [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].

Z danych zaprezentowanych na rysunku 4 wynika, i 94% rodków w ramach preferencyjnych kredytów proekologicznych przyznano inwestorom woj. zachodniopomorskiego w latach 2005 i 2007. Pomimo i w 2006 r. BO SA udzieli 139 kredytów
(25,5%), to ich warto wynios a tylko 22,4 mln z . Ponad 73% z nich zosta o udzielonych we wspó pracy z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (NFO iGW, WFO iGW).
W latach 2005–2007 fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (wojewódzki, powiatowe i gminne) przeznaczy y na donansowanie inwestycji ekologicznych w woj. zachodniopomorskim ponad 314 mln z (rys. 5).
Najwicej rodków pochodzi o z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (69%), najmniej za z powiatowych funduszy ochrony rodowiska
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Wydatki inwestycyjne wojewódzkiego, powiatowych i gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w woj. zachodniopomorskim w latach 2005–2007
(w mln z )
Investment expenditure of regional, districts and communes funds for environmental protection and water management in West Pomeranian region in 2005–2007 (mln PLN)
Opracowanie w asne na podstawie [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].
Authors’ elaboration based on [Ochrona… 2006; Ochrona… 2007; Ochrona… 2008].

i gospodarki wodnej (7%). Spowodowane to moe by tym, i zarówno powiatowe, jak
i gminne fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej nansuj inwestycje w zakresie ochrony rodowiska tylko i wy cznie w formie bezzwrotnej – w postaci dotacji
i dop at, natomiast WFO iGW udziela dodatkowo poyczek i kredytów ekologicznych
(nansowanie zwrotne). Najczciej inwestorzy woj. zachodniopomorskiego ze rodków
pozyskanych z funduszy ekologicznych realizowali inwestycje w zakresie gospodarki
ciekowej (168,5 mln z ). Najmniejszym zainteresowaniem cieszy y si przedsiwzicia
inwestycyjne zwizane z gospodark odpadami (31,1 mln z ).
Warto przy tym doda , e pozyskane przez inwestorów woj. zachodniopomorskiego
rodki na inwestycje ekologiczne s jednak niewystarczajce do spe nienia wymogów
unijnych zarówno w zakresie ochrony rodowiska, jak i gospodarki wodnej. Dlatego
te przedsibiorcy i samorzdy lokalne powinny korzysta ze rodków z funduszy
strukturalnych, do których otrzyma y dostp wraz z akcesj do Unii Europejskiej.
Samorzdy lokalne woj. zachodniopomorskiego w latach 2004–2006 pozyska y
z funduszy unijnych ponad 590 mln z , z czego ponad 530 mln z , pochodzce z Funduszu
Spójnoci, przeznaczono na inwestycje w ramach zintegrowanej gospodarki wodno-ciekowej w dorzeczu Parsty. Pozosta e 60 mln z pozyskano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizacj inwestycji ekologicznych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (25 gmin – kwota 50 mln z ) i Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg III (6 gmin – kwota 10 mln z ) [www.mapa.funduszestrukturalne.
gov.pl z dnia 04.01.2009 r.]. Ponad 80% inwestycji w zakresie ochrony rodowiska
wspó nansowanych z funduszy unijnych dotyczy o budowy, rozbudowy i modernizacji
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
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UWAGI KO COWE
Ochrona rodowiska jest jednym z priorytetowych celów stawianych przez Uni Europejsk krajom cz onkowskim. Wysoka ranga koniecznoci ochrony rodowiska wynika
z postpu technicznego i technologicznego skutkujcego pogarszaniem stanu rodowiska
naturalnego oraz z niedostatecznej dba oci ze strony spo eczestwa o czysto rodowiska naturalnego.
W celu realizacji priorytetowych zada w zakresie ochrony rodowiska stojcych
przed w adzami pastwowymi, w adzami lokalnymi oraz podmiotami gospodarczymi,
a wyraonych w licznych aktach prawnych rónej rangi, poczwszy od konstytucji, przez
ustawy po akty wykonawcze, dynamicznie wzrasta liczba inwestycji o charakterze ekologicznym nansowanych z rónych róde w asnych i obcych.
Z przedstawionego przegldu inwestycji w zakresie ochrony rodowiska realizowanych w latach 2005–2007 w województwie zachodniopomorskim wynika, e do podstawowych róde nansowania inwestycji ekologicznych nalea y kredyty i poyczki
zacigane w bankach krajowych oraz rodki z funduszy ochrony rodowiska tworzonych
na szczeblu kraju, województw, powiatów i gmin. W latach 2005–2007 w woj. zachodniopomorskim przeznaczono 1565,6 mln z na realizacj inwestycji ekologicznych. Ponad ¾ tej kwoty wydatkowano na rodki trwa e s uce ochronie rodowiska, a nieca a
¼ przypad a na rodki trwa e s uce gospodarce wodnej.
Naley przypuszcza , e struktura róde nansowania inwestycji w zakresie ochrony
rodowiska w najbliszych latach zmieni si na rzecz wzrostu udzia u funduszy unijnych
dostpnych w ramach programów ustalonych na lata 2007–2013.
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FINANCING OF INVESTMENT AT ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA
IN WEST POMERANIAN REGION
Abstract. A State, local governments and entities are in charge of resolving problems of
environmental protection. According to this such institutions are the main investors of environmental projects.
Because of high capital absorbance of environmental investments a seeking for source of
their nancing can be difcult to solve issue.
Authors have attempted an assessment of amount, types and sources of funding the investments at environmental area in West Pomeranian region in 2005–2007.
Key words: environment protection, local governments, source of nance, investment,
West Pomeranian region
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