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WFOŚiGW
Aktualności

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

Fundusz na miarę wyzwań
Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętuje jubileusz dwudziestu pięciu lat. Jubileuszowa gala odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu. Samorząd
Województwa Śląskiego reprezentowali marszałek Wojciech Saługa, przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni wojewódzcy Bronisław Karasek i Krystian Kiełbasa.
– Fundusz ma się bardzo dobrze, jesteśmy liderem w polityce proekologicznej. Dzięki innowacyjnym działaniom możemy
skutecznie edukować i zmieniać naszą rzeczywistość. Kwota, którą wykorzystaliśmy, żeby
wcielać w życie ambitne plany, robi wrażenie. Naszym największym celem jest niewątpliwie walka o czyste powietrze,
a dotychczasowa współpraca
dobrze rokuje na przyszłość
– przekonywał prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, dziękując
wszystkim zaangażowanym
w pracę na rzecz środowiska
naturalnego w regionie.
W ciągu 25 lat działalności
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał na
wsparcie setek inicjatyw proekologicznych ponad osiem miliardów złotych. Jak podkreślał

obecny na uroczystości marszałek Wojciech Saługa, w naszym
regionie praktycznie nie ma inwestycji w tym zakresie, w której Fundusz nie miałby swego
udziału finansowego lub merytorycznego.
– Ta mrówcza praca wszystkich, którym stan naszego środowiska leży na sercu, jest nie
do przecenienia. Dzięki temu
mogę powiedzieć, że żyjemy
w przyzwoitym środowisku,
wiele udało się zmienić, choć
wciąż wiele przed nami, głównie jeśli chodzi o stan powietrza.
Fundusz jest w tym wypadku
pionierem, od kilkunastu lat
prowadzi inwestycje i działania edukacyjne w walce ze smogiem. Jestem przekonany, że to
nowe pokolenie, które kroczy za
nami, ma zdecydowanie większą świadomość ekologiczną
i wiedzę, która pozwoli myśleć

o przyszłości z optymizmem
– mówił marszałek Wojciech
Saługa.
W czasie jubileuszu wręczono statuetki EkoKARLIKA 25-lecia. Za aktywne działania na rzecz walki ze smogiem i wprowadzenie uchwały antysmogowej dla regionu
wyróżniony został marszałek
Wojciech Saługa. Pozostałe wyróżnienia trafiły do arcybiskupa
metropolity katowickiego Wiktora Skworca, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik,
prezydenta Bytomia Damiana
Bartyli, prezydenta Tychów
Andrzeja Dziuby, prezydenta
Rybnika Piotra Kuczery, prezydenta Katowic Marcina Krupy,
burmistrza Kalet Klaudiusza
Kandzi, burmistrza Żywca Antoniego Szlagora i burmistrza
Tarnowskich Gór Arkadiusza
Czecha.

Wyróżniono również pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
którzy zostali uhonorowani Złotymi i Srebrnymi Odznakami
Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach powstał
w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową realizującą
politykę ekologiczną województwa śląskiego. Jego działalność
koncentruje się na wspieraniu
działań proekologicznych podejmowanych przez admini-

strację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje
pozarządowe oraz zarządzaniu
środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Slaskie.pl

Sukces za sukcesem Zuzi z Nędzy Transport odpadów – nowe zasady
Nędza » Zuzanna Tworuszka ze szkoły w Nędzy została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mówimy nie dla smogu!”.
Organizatorów zaskoczyło
ogromne zaangażowanie i kreatywność otrzymanych prac.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej ilustrującej podejmowanie przez rodzinę działań na
rzecz walki ze smogiem. Librus
otrzymał setki rysunków, kolaży,
wycinanek i gier.
Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności
podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza
oraz rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację zagadnienia.
III miejsce w swojej kategorii zajęła Zuzanna Tworuszka,
uczennica kl. III a. To nie jedyny sukces Zuzi. Dziewczynka
znalazła się również wśród na-

Region » Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w
Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21). Rejestr jest pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

W związku z uruchomieniem
rejestru regionalni dyrektorzy
ochrony środowiska nie wydają
już zezwoleń na transport odpadów. Obecnie wszystkie zagadnienia z zakresu transportu odpadów znajdują się w kompetencjach marszałków województw.
Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie
gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają
na rynek produkty, produkty
grodzonych w konkursie „Moja wida Grzybowskiego i Domi- w opakowaniach oraz gospoWalentynka” organizowanym nika Śmieszka uświetniające darujących odpadami. Będzie
przez Młodzieżowy Dom Kul- wystawę placówki.
on służył nie tylko organom
tury w Raciborzu. Zdobyła tam
administracji państwowej czy
inspekcji ochrony środowiska,
II miejsce. Na uwagę zasługują
również prace Julii Kilian, DaUG Nędza/SaM ale również przedsiębiorcom.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu
(w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy
o odpadach) dokonuje marszałek województwa, właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Natomiast wpisu do rejestru
z urzędu (w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt
1-5 ustawy o odpadach) dokonuje marszałek województwa,
właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot
wniosku w formie papierowej,
którego wzór określają załącznik

nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
(Dz. U. poz. 2458). Formularze
są również dostępne na stronie
internetowej rejestru w formie
edytowalnego dokumentu .doc.
W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady,
po uzyskaniu wpisu do rejestru,
nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport
odpadów.
Więcej informacji na temat
rejestru BDO na stronach Ministerstwa Środowiska.

