Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Połowę funduszy WFOŚIGW w Katowicach przeznacza na walkę ze smogiem.

Docenił nawet NIK!
Funduszu docenił także NIK w swoim raporcie o skuteczności redukcji niskiej emisji w województwie śląskim, sporządzonym na przykładzie
9 wybranych gmin. TU WFOŚiGW zebrał pochwały. „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie odrzucił żadnego wniosku z powodu braku środków” - podkreślono w raporcie
Najwyższej Izby Kontroli.

Przypadki nieudzielenia dofinansowania wynikały z niespełnienia kryteriów formalnych lub rezygnacji wnioskodawcy. W latach 20132015 - do kontroli działań w tym okresie sprowadzała się kontrola NIK
- Fundusz zawarł 657 umów na ochronę powietrza, na łączną kwotę
166,647 mln zł - podano w raporcie pn. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

WFOŚiGW w Katowicach w opinii kontrolerów tworzy zgraną parę
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, instytucją odpowiedzialną za „monitoring stężenia w powietrzu substancji szkodliwych związanych z niską emisją oraz powszechny dostęp do aktualnych
i rzetelnych informacji o stanie powietrza i do prognoz stężeń substancji
szkodliwych związanych z niską emisją”.

O

statnie tygodnie były bardzo trudne dla mieszkańców województwa śląskiego. Nad miastami naszego regionu nieprzerwanie wisiał smog, a brak
wiatrów i duże mrozy potęgowały zanieczyszczenie atmosfery. Sytuacja stała się
na tyle krytyczna, że problem dostrzeżono na wszystkich szczeblach władzy. Ale
to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
od lat walczy ze smogiem, który zatruwa
nasze środowisko. Fundusz jako instytucja finansująca wspiera działania gmin
w zakresie poprawy ochrony atmosfery.
Wyniki pomiarów mówiące o notorycznym przekroczeniu stężeń pyłu zawieszonego i benzoalfapirenu na obszarze całego województwa skłoniły Zarząd Funduszu do skierowania połowy wszystkich
środków, jakimi dysponuje WFOŚIGW na
ochronę atmosfery. Dzięki temu Fundusz
dofinansowuje zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, zwiększeniem
efektywności energetycznej wytwarzania przesyłu lub użytkowania energii oraz
wspieraniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.
- Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć - podkreśla Andrzej Pilot, prezes Funduszu w Katowicach.
Fundusz, w ostatnich latach rozpatruje
rocznie kilkaset wniosków obejmujących

Smog mocno dał się we znaki mieszkańcom Mikołowa.
zadania z zakresu ochrony atmosfery. Są
to zarówno małe inwestycje o zasięgu lokalnym, jak i duże przedsięwzięcia inwestycyjne. Na dofinansowanie tych zadań
przeznacza rocznie kwotę od stu kilkudziesięciu do ponad dwustu mln zł.
Efektem ekologicznym działalności
Funduszu jest zmniejszenie się emisji:
l pyłu o ponad 48 tys. ton,
l dwutlenku siarki o ponad 35 tys. ton
l oraz dwutlenku węgla o ponad 1.394
tys. ton.
Katowicki Fundusz od 2002 roku wspiera też wdrażanie tzw. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), w ramach których gminy mogą ubiegać się

o dofinansowanie na szeroko rozumiane zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Obecnie uczestniczy w nim
79 gmin, które są pośrednikiem pomiędzy Funduszem a mieszkańcem. Do tej
pory Fundusz wsparł realizację programów kwotą około 211 mln zł., dzięki czemu, m.in. zmodernizowano ponad 18 tys.
lokalnych kotłowni w domach, zabudowano prawie 6 tys. instalacji solarnych,
a w przypadku części budynków dokonano też termoizolacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania czy zabudowano instalację fotowoltaiczną.
W ubiegłym roku WFOŚiGW w Katowicach uruchomił Program Pilotażowy „Do-

finansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na
rzecz ograniczenia niskiej emisji”.
Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 1546 złożonych wniosków. I tak najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic - 81 wniosków, Tych i Pszczyny po
73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwic 60 wniosków i Rybnika - 54., a z powiatów:
raciborskiego - 126 wniosków, rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) - 112 wniosków oraz pszczyńskiego 106 wniosków.
Pierwotnie na program przeznaczono
2 mln zł, ale widząc tak duże zainteresowanie zwiększono kwotę do 4,2 mln zł.

Dzięki temu podpisano 750 umów o dofinansowanie. Oznacza to, że z terenu województwa zniknie 750 szt. starych kotłów
lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35%. Zastąpione one zostaną pompami ciepła, kotłami
opalanymi gazem, biomasą lub ekogroszkiem. Dotacje wsparły też całą gamę zabiegów termomodernizacyjnych: docieplenie ścian, stropów, wymianę okien
i drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o.,
a także zabudowę instalacji solarnych.
Rezultatem tych wszystkich zabiegów
modernizacyjnych jest realny efekt dla
środowiska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok.
63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy),
a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.
Mając na względzie konieczność ograniczenia niskiej emisji, Fundusz dofinansowuje działania w zakresie ograniczenia
emisji w transporcie drogowym, poprzez
dofinansowanie wprowadzanych do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym dla autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych
jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa. Fundusz dofinansował
kwotą 900 tys. zł. zakup pojazdów uprzywilejowanych dla komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.

Zielone czeki wystartowały!

W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia
Ziemi - „Zielonych Czeków”.
Nagrodą tą Fundusz wyróżnia
osoby zaangażowane w działalność proekologiczną na
terenie naszego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków”
przysługuje samym kandydatom,
członkom Kapituły oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony
środowiska z terenu województwa śląskiego, wydziałom ochrony środowiska jednostek samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym z terenu województwa
śląskiego o charakterze regionalnym, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym
i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym
z terenu województwa śląskiego, Klubowi
Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać
wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej
z wymienionych instytucji. Dokumenty
należy składać w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej
19 z dopiskiem „Zielony
czek”. Termin upływa
17 marca, a ogłoszenie
listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi
(24 kwietnia). Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony
środowiska i popularyzacji przyrody
wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
• innowacje i technologie,
• programy i akcje dotyczące ochrony
przyrody,
• prace naukowo - badawcze,
• edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
• publicystyka ekologiczna,
• działania popularyzatorskie i promocja
postaw proekologicznych.

EkoKarliki rozdane
Andrzej Pilot, prezes Funduszu (czwarty od lewej) wśród laureatów konkursu.

Na początku stycznia
odbyła się uroczystość uhonorowania nagrodzonych
w drugiej edycji konkursu
EkoKarlik 2016. Celem konkursu jest promocja etyki
ekologicznej w działaniach
na rzecz ochrony środowiska w regionie, pokazanie
różnorodności rozwiązań
w ochronie środowiska
oraz zachęcenie do podej-

mowania działań na rzecz
ochrony środowiska. Laureatom statuetki wręczał Andrzej Pilot, prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W 2016 roku laureatami
EkoKarlika zostali:
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

SUNEX S.A. z Raciborza,
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o., Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o. z Bytomia, Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach, Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Luiza” z Zabrza, Gmina Chybie i Tworóg.
Konkurs skierowany jest
do przedsiębiorców, spół-

dzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego,
realizujących szeroko pojęte
przedsięwzięcia z zakresu
ochrony środowiska.
Nagrodami w konkursie
są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu
i zdobytym tytułem.

