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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uwaga na nieuczciwe praktyki wymiany pieców,

Nabór wniosków na dofinansowanie

sprzedawców węgla
Racibórz » Urząd Marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową.
Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw
handlowych czy zastosowanych
mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do
użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje
od 1 września 2017 roku i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik
Województwa. Problem związany z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na
tym, że na poziomie krajowym
Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami
węglowymi. W województwie
śląskim występują przypadki
nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich jak eko-muł, eko-flot oraz
groszek z domieszkami mułu
czy flotu, groszek czy brykiet

z węgla brunatnego.
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony
środowiska, który stanowi, że
„kto nie przestrzega ograniczeń,
nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie
art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi
od 20 zł do 5000 zł, przy czym
w postępowaniu mandatowym
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn
wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub
więcej przepisach ustawy 1000
zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Przed wejściem w życie
uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne
i stosowane w wielu gospo-

darstwach domowych, a spora mości listę podmiotów, którym
grupa mieszkańców wojewódz- można przekazać paliwa w celu
twa posiada jeszcze zapasy tego ich dalszego zagospodarowania.
materiału. Województwo Śląskie podało do publicznej wiadoSlaskie.pl

termomodernizację i OZE
ruszy 1 lutego
Racibórz » Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk na mocy
wydanego zarządzenia nr 1701/2018 ogłasza nabór konkursowy
wniosków o dotację na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków mieszkalnych i zastosowanie technologii
OZE. Nabór potrwa od 1 lutego do 2 marca 2018 r.

Na dofinansowanie poszczególnych zadań przeznaczono:
 2 mln 310 tys. zł – na wymianę starych źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych
 757 tys. zł - na wymianę starych źródeł ciepła w lokalach
mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych
 1 mln 830 tys. 500 zł – na termomodernizację budynków
mieszkalnych jednorodzinnych
 220 tys. zł - na zastosowanie
technologii wykorzystującej
OZE.
Formularze można pobrać
ze strony urzędu a także oso-

biście w Biurze Obsługi Interesantów (parter UM) oraz w
Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta (II
piętro, pokój 202).
UM Racibórz

Ścieżki w Łężczoku zostały już odnowione
Racibórz » Prace miały trwać do końca lutego, ale zima była łaskawa i wykonawca znacznie szybciej wykonał niemal cały zakres.
Trwają przygotowania do odbioru inwestycji - słyszymy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie.
Inwestycja jest finansowana
ze środków Unii Europejskiej
pn. „Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia
presji ruchu turystycznego na
siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok”. Przystąpiono
do niej jesienią, kiedy kończy
się sezon lęgowy ptaków. Kolejny rozpocznie się już wczesną
wiosną. – Jesień i zima, to może nie najlepszy czas na roboty budowlane, lecz jedyny możliwy dla przeprowadzenia potrzebnych prac w rezerwacie.
A prace te były już naprawdę
potrzebne, gdyż część ścieżek
w trakcie deszczu zamieniała
się w głębokie kałuże lub grząskie błoto. A przecież rezerwat

Łężczok to jeden z największych rezerwatów województwa śląskiego i jest on bardzo
chętnie odwiedzany przez turystów oraz okolicznych mieszkańców – informuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
Pamiętać należy, że „Łężczok” jest rezerwatem częściowym, podlegającym czynnej,
a nie biernej ochronie. Bogactwo gatunków (zwłaszcza ptaków) związane jest nierozerwalnie z gospodarką stawową
i ekstensywną hodowlą ryb. Zaprzestanie jej spowodowałoby
bardzo szybkie wypłycenie i zarośnięcie stawów, a więc zanik
tych cennych siedlisk. Jednym
z oczywistych zadań tej gospo-

darki jest utrzymywanie w należytym stanie urządzeń stawowych, w tym grobli rozdzielających stawy. Udostępnione zwiedzającym ścieżki w rezerwacie
w większości biegną właśnie po
koronach grobli. Niestety, po latach użytkowania ich nawierzchnia pozostawiała wiele do życzenia. A nie jest to rzecz tylko czysto estetyczna. Kałuże i błoto powodują, że odwiedzający, chcąc
je ominąć, rozdeptywali roślinność rosnącą już poza ścieżkami, w sposób niekontrolowany
ingerując w siedliska rezerwatu.
Jednocześnie przystępując
do projektu Nadleśnictwo wyznaczyło sobie jeszcze jeden,
ważny cel społeczny. Chciało

umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do platformy widokowej na stawie Salm Duży, by
również i one miały możliwość
obcowania z przyrodą. Zakres
prac został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, a większość funduszy Nadleśnictwo
otrzymało ze środków unijnych.
Rewitalizację 3,4 km ścieżek
w rezerwacie przeprowadziła
firma Jerzego Bandurskiego
z Kuźni Raciborskiej. Koszt
inwestycji to 440 tys. zł. Firma
z Kuźni była jedną z czterech,
która starała się o zamówienie
z Lasów Państwowych. Eurovia zaoferowała cenę znacznie

wyższą, bo 804 tys. zł. Założono przeprowadzenie rewitalizacji istniejących ścieżek poprzez wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni z mieszanek
kamiennych bazaltowych lub
szarogłazowych o szerokości
3.0 m z obustronnymi pobocza-

mi gruntowymi szerokości 0.5
m. Miasto Racibórz przeprowadzi podobną inwestycję na
400 m ścieżki na gruntach miejskich. Łącznie zrewitalizowana
trasa będzie miała 3,8 km.
(w), Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

