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Program Priorytetowy 

pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów 

zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”.



UTWORZENIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

TERENÓW ZIELENI WRAZ Z BAZAMI EDUKACYJNYMI

BENEFICJENCI PROGRAMU 
jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
do 95% całkowitego kosztu zadania

CEL  PROGRAMU
utworzenie w przestrzeni publicznej 

terenów zieleni wraz z bazami 

edukacyjnymi na obszarze województwa 

łódzkiego

WYDATKOWANIE  ŚRODKÓW
do 31.12.2023 r.

OKRES  WDRAŻANIA
2021 – 2022

FORMA DOFINANSOWANIA
Dotacja i  Pożyczka

BUDŻET  PROGRAMU
9.700.000 zł

46461

WNIOSKOWANA  KWOTA  

DOFINANSOWANIA
nie mniej niż 50.000 zł



NA CO MOŻNA 

UZYSKAĆ

DOFINANSOWANIE?

zakup drzew i krzewów oraz innych 

roślin wieloletnich, zabiegi 

zabezpieczające, pielęgnacyjne, 

założenie trawników

utworzenie miejsca do 

prowadzenia zajęć z zakresu 

edukacji ekologicznej (stoły, ławy, 

altany) oraz tablic dydaktycznych, 

instalacji dydaktycznych o 

tematyce przyrodniczej i 

ekologicznej itp.
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obiekty małej architektury (kosze na 

śmieci, ławki parkowe, stojaki na 

rowery) system nawadniania, 

oświetlenia, monitoring

budowę lub modernizację 

istniejących ścieżek/alejek 

(wyłącznie z materiałów 

wodoprzepuszczalnych)



UDZIAŁ  WŁASNY 

❑ opracowanie dokumentacji 

❑ koszty zarządzania projektem, w tym koszty nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego

❑ budowa lub remont sanitariatu publicznego
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❑ usługi geodezyjne, roboty przygotowawcze, pomiarowe

❑ zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

❑ uporządkowanie terenu
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Ilość projektów zrealizowanych w ramach 

Programu w poszczególnych latach

Łączna wysokość dofinansowania

Rok 2019 – dofinansowano 1 teren zielony ~ 0,97 mln zł

Rok 2020 – dofinansowano 17 terenów zielonych ~ 12,0 mln zł

Rok 2021 – dofinansowano 17 terenów zielonych ~ 7,75 mln zł

Rok 2022 – dofinansowano 4 tereny zielone ~1,77 mln zł

Razem lata 2019 – 2022 – dofinansowano

39 terenów zielonych

~ 22,5 mln zł
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2019
Gmina Konstantynów Łódzki 

Utworzenie w przestrzenie publicznej terenów 

zielonych wraz z bazami edukacyjnymi (skwery 

przy ul. Daszyńskiego, Sadowej i 

Sucharskiego)
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2020
Gmina Miasto Sieradz

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na 

Osiedlu Klonowym w Sieradzu

Gmina Opoczno

Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem

w terenach zieleni urządzonej w Opocznie przy

ul. Św. Jana

Powiat Łaski Leśny Skwer w Kolumnie

Miasto Rawa Mazowiecka

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z terenami 

zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej 

do ulicy Jana IIII Sobieskiego  w Rawie Mazowieckiej

Gmina Łask

Zielona przestrzeń publiczna w obrębie Placu Szarych 

Szeregów w Łasku - Kolumnie

Miasto Zduńska Wola Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina

Gmina Żelechlinek

Utworzenie terenów oraz budowa bazy edukacyjno -

rekreacyjnej w Żelechlinku

Gmina Kocierzew Południowy

Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjna

w Boczkach Chełmońskich w gminie Kocierzew 

Południowy
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2020
Gmina Ujazd

Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą 

edukacyjną w Osiedlu Niewiadów

Miasto Bełchatów ZIELONE GROCHOLICE

Gmina Rawa Mazowiecka

Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie

Gmina Czerniewice

Budowa ogrodu dydaktycznego przy miejscu spotkań

i rekreacji mieszkańców w miejscowości Czerniewice

Gmina Wieruszów

Między Prosną a Niesobem - utworzenie w przestrzeni 

publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą 

edukacyjną

Gmina Stryków

Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami 

małej architektury terenu parku w Strykowie

Gmina Zduny

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni 

wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Jackowice, 

gm. Zduny

Gmina Białaczów

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

w Białaczowie
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2021

Gmina Rawa Mazowiecka

Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi 

przy świetlicy intregracyjno – kulturalnej

w Przewodowicach

Gmina Wierzchlas Rewitalizacja parku w Mierzycach

Gmina Osjaków

"Odpocznij pod gruszą" - utworzenie terenu zieleni

z bazą edukacyjną w Chorzynie

Powiat Łaski Ścieżka zmysłów

Miasto Radomsko Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku

Miasto Radomsko

Budowa tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej

w Radomsku

Miasto Radomsko

Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy

ul. Reymonta w Radomsku

Gmina Lututów

Rewitalizacja Małego Parku oraz utworzenie terenów 

zieleni w centrum Lututowa

Gmina Biała Rawska

Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową

w m. Żurawia
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2021
Gmina Głuchów

Ścieżka edukacyjno - ekologiczna i ogród

w miejscowości Głuchów

Miasto Łódź

Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym 

Arturówek

Miasto Łódź

Zagospodarowanie Bulwaru nad Łódką – Łącznik 

edukacyjno - rekreacyjny

Gmina Zduny

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni 

wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Zduny

Gmina Pęczniew

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 

dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych

i edukacyjnych -park w PĘCZNIEWIE

Gmina Inowłódz

Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia

w Inowłodzu

Gmina Buczek

Budowa ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej z 

elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem 

zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w 

Buczku

Gmina Nieborów

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni 

wraz z bazami edukacyjnymi - Bobrowniki- urządzenie 

terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji 

odpoczynku przy ścieżce rowerowej
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Beneficjent Nazwa zadania

Rok 2022

Gmina Wolbórz

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni 

wraz z bazami edukacyjnymi w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa strefy rekreacyjno-

wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym 

w Wolborzu

Gmina Osjaków

Rowerowy przystanek - utworzenie terenu zieleni z bazą 

edukacyjna w Drobnicach

Gmina Nieborów

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni 

wraz z bazami edukacyjnymi - Nieborów

Gmina Andrespol

Zagospodarowanie terenu Stawów Marysinek wraz

z bazami edukacyjnymi



NISKO-
OPROCENTOWANE 

POŻYCZKI,              
KTÓRE MOGĄ BYĆ 

CZĘŚCIOWO 
UMORZONE

DOTACJE

PRZEKAZANIE 
ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWYM 
JEDNOSTKOM 
BUDŻETOWYM 

POŻYCZKI 
udzielane wraz z 

DOTACJAMI

FORMY  DOFINANSOWANIA  ZADAŃ  ZE  ŚRODKÓW 

WFOŚIGW  W  ŁODZI



90%

• edukację ekologiczną,

• wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i 
pomiarowych oraz badań i nadzoru nad stanem środowiska oraz na rozwój sieci stacji pomiarowych, 
laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska,

90%
• system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności 

tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,

• system ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie oraz na wspomaganie systemów 
gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
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90%
• zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu obejmujące działania realizowane na terenach 

będących przedmiotem ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody lub ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

90%

• badania naukowe w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązane z Państwowym 
monitoringiem środowiska oraz upowszechnianie ich wyników.

DOTACJE W WYSOKOŚCI DO 90% CAŁKOWITEGO KOSZTU 

ZADANIA NA:



60%

DOTACJE W WYSOKOŚCI DO 60% CAŁKOWITEGO 

KOSZTU ZADANIA NA:

zadania z zakresu ochrony 

przyrody i krajobrazu 

realizowane na terenach 

dostępnych publicznie, za 

wyjątkiem terenów chronionych 

programy, plany, ekspertyzy oraz 

opracowania z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej

opracowanie dokumentacji niezbędnej          

do przeprowadzenia prac 

rewitalizacyjnych lub rewaloryzacyjny 

realizowanych na terenach będących 

przedmiotem ochrony

wykorzystanie OZE lub budowę 

wysokosprawnych układów kogeneracyjnych       

w budynkach użyteczności publicznej,              

i w budynkach oddanych we władanie 

państwowym jednostkom budżetowym             

lub w infrastrukturze publicznej



KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

prace pielęgnacyjne (cięcia pielęgnacyjne, sanitarne, korygujące i redukcyjne) oraz zabezpieczające drzew (założenie wiązań i podpór);

przesadzenie drzew i krzewów ze względów zdrowotnych;

przygotowanie gruntu pod nasadzenia i dokonywanie nasadzeń w wysokości do 40 % zakwalifikowanych kosztów zakupu sadzonego 
materiału, w tym m .in. palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny;

zabiegi zwalczające szkodniki np.: założenie opasek, opryski;

zakup drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich za wyjątkiem bylin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla 
strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały;

założenie trawników;

założenia/przywrócenie łąk kwietnych, runa parkowego;



KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

czynna ochrona roślin, zwierząt i grzybów, w tym objętych ochroną gatunkową, oraz ich siedlisk (w szczególnych przypadkach zagrożenia 
wyginięciem gatunków nie objętych ochroną gatunkową, dopuszcza się pomoc finansową na restytucję i zachowanie tych gatunków);

ochrona przed chorobami i szkodnikami rodzin pszczelich, zakładanie pożytków dla pszczół i trzmieli;

zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych;

założenie tężni solankowych;

zakup i montaż systemu nawadniającego;

zakupu i montażu budek lęgowych, poideł dla ptaków, domków dla owadów.



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 

OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

tel. 42 663 41 00, fax 42 663 41 01

fundusz@wfosigw.lodz.pl

www.wfosigw.lodz.pl

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU
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https://www.youtube.com/channel/UCKwC9n8wWAJMNi9qmlr09xQ
https://www.facebook.com/pages/Wojew%C3%B3dzki-Fundusz-Ochrony-%C5%9Arodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-w-%C5%81odzi/243859555652156
http://www.zainwestujwekologie.pl/

