Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

Startują ZIELONE CZEKI

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w jednym z najważniejszych i największych
konkursów w województwie śląskim
związanym z ochroną środowiska - „Zielone czeki”. Nagrody przyznawane są corocznie z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska. Zgłoszenia można składać do 19 listopada.
To już 28 edycja konkursu!
Liczba kategorii, w porównaniu do
ubiegłego roku, została zmniejszona z pięciu do czterech. Zgodnie z regulaminem
nominowanymi mogą być: w kategorii
Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna; w kategorii Gmina przyjazna dla
czystego powietrza - gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu; w kategorii Inwestycja proekologiczna roku mogą wziąć udział be-

neficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020
roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków
Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych);
w kategorii Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej - organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia
23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
To druga edycja konkursu, w którym
mogą brać udział już nie tylko osoby fizyczne, tak jak było to dotychczas. W ubiegłym roku konkurs doczekał się sporych
zmian organizacyjnych.
- Zmieniliśmy regulamin, w którym
wprowadziliśmy nowe kategorie, tak, żeby
w konkursie mogły brać udział poza oso-

bami fizycznymi, także gminy,
przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Modyfikacji po wielu latach
uległy też logo i statuetka konkursu - dodaje
Aleksandra Kuszka, dyrektor Biura katowickiego
Funduszu.
Nagrodami w konkursie są
„Zielone czeki” o wartości
10 tys. zł, statuetki
i dyplomy honorowe.
Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, do 19 listopada 2021 roku do godziny 15.30. Listę
laureatów poznamy do 31 grudnia 2021 r.
Szczegóły konkursu można znaleźć na
stronie https://bit.ly/3vnyocx.

Konkurs Plastyczny

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji
pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”.
Prace konkursowe będą oceniane w sześciu kategoriach:
• Kategoria A - dzieci w wieku
przedszkolnym,
• Kategoria B - 6-7 lat,
• Kategoria C - 8-9 lat,
• Kategoria D - 10-11 lat,
• Kategoria E - 12-13 lat,
• Kategoria F - 14- 15 lat,
Prace konkursowe, zgodnie
z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada

2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres
Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie
nie będą brać udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu
oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku.
Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Joanna Kosma, tel. 32 6032 305,
e-mail: j.kosma@wfosigw.katowice.pl.

Zapowiedzieli kontrole
u Do 1 stycznia 2022 r. mają czas mieszkańcy województwa śląskiego na wymianę kopciuchów.

S

amorządowcy zapowiedzieli,
że od 1 stycznia 2022 r. będą
kontrole i kary dla tych, którzy nie wymienili starych pieców węglowych. Taka deklaracja padła, podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego dotyczącej realizacji zapisów
tzw. uchwały antysmogowej w naszym regionie
- Działania na rzecz poprawy jakości powietrza są jednym z kluczowych
wyzwań - celem jest poprawa jakości
życia mieszkańców. Służą temu zarówno projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i programy
rządowe takie jak „Czyste powietrze”
i „Stop Smog”, czy też przyjęty przez
Sejmik „Program ochrony powietrza
dla Województwa Śląskiego”. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze w głównej mierze powinny być skierowane na redukcję emisji z sektora komunalno-bytowego - podkreślił wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki na konferencji.
Oceny jakości powietrza dokonuje się w pięciu strefach, przypomniała Jolanta Prażuch, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego dodając, że wszędzie wykazywane jest przekroczenie norm,
a głównym powodem jest sektor ko-

munalno-bytowy. Dlatego konieczne
było stworzenie prawa miejscowego
ograniczającego stosowanie wskazanych paliw a także urządzeń w jakich
są one spalane. Właśnie temu służy
uchwała antysmogowa.
Z danych wynika, że
postęp wymiany kotłów
jest znaczący.
- W 2020 roku odnotowaliśmy aż
czterokrotny wzrost. Wymienionych
zostało ponad 80 tysięcy kotłów, najczęściej na kotły gazowe - poinformowała Jolanta Prażuch.
Także Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przedstawia
optymistyczne dane, z których wynika, że liczba składanych przez mieszkańców wniosków stale rośnie. Jednocześnie przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. Fundusz nie będzie już
dofinansowywał zakupu kotłów na
węgiel.
W trzecim kwartale
wpłynęło do WFOŚIGW
w Katowicach ponad
10,5 tys. wniosków,
to jest trzykrotnie więcej
niż w tym samy okresie
2020 roku.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach prezentuje wyniki programu
„Czyste Powietrze”, podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego.
- W rankingu 30 najlepszych gmin,
gdzie wymiana kopciuchów następuje
najszybciej aż 18 jest z naszego województwa. Najwięcej wniosków wpływa
z Rybnika - aż 3 tys. od początku programu - oraz z gmin ościennych - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz uważa, że na przyspieszenie ma wpływ także wzrost liczby
punktów programu „Czyste Powietrze” w gminach, gdzie można wniosek złożyć i rozliczyć. Obecnie jest ich
143. Jednocześnie przypomniał, że
wymiana pieca węglowego na ekologiczne ogrzewanie nie tylko wpływa
na poprawę powietrza, którym oddychamy, ale także na jakość i komfort
życia oraz zamieszkania.

Przyspieszenie programu „Czyste
Powietrze” wpłynęło także na rynek
dostawców i monterów kotłów gazowych oraz innych ekologicznych źródeł ogrzewania. Eksperci wskazują, że
opóźnienia w montażu ogrzewania
gazowego i likwidacji starego kopciucha wynikają także z opóźnień w podłączeniu do instalacji lub braku odpowiedniego kotła na rynku albo fa-

chowców, którzy go by zamontowali. Dlatego też samorządowcy obiecali, że będą brali pod uwagę te okoliczności przy naliczaniu kar.
- Okoliczności łagodzące przewidziane są dla tych, którzy zawarli
umowę przyłączeniową odpowiednio
wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji albo rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji oraz dla tych, którzy mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku
z realizacją programów dofinansowujących osoby ubogie energetyczne, a te
opóźnienia nie wynikają z ich winy zapewniali samorządowcy, podczas
konferencji.
W takich sytuacjach kara nie zostanie nałożona, będzie czas na zakończenie inwestycji, ale potem będzie
trzeba przygotować się na powtórną
kontrolę.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej należy wymienić kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 września 2017 r.:
n kotły z 2006 r. i starsze, lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku.
n kotły od 2007 r. do 2012 r. należy wymienić do 31 grudnia 2023 roku.
n kotły od 2013 do 31.08.2017 r. należy wymienić do 31 grudnia 2025 roku.
n nstalacje spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub
klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31 grudnia 2027.
n Kominki, piece i inne instalacje które wydzielają ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zgodnie z zapisami § 8 należy wymienić do 31 grudnia 2022 roku.

