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WFOŚiGW
Aktualności

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

Jest dofinansowanie na poprawę
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
Racibórz » Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy
na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo wielkopolskie).
Wartość obu projektów przekracza 70 mln zł. Dzięki ich realizacji do sieci kanalizacyjnej
zostanie podłączonych w sumie 3614 nowych użytkowników.
Podpisanie obu umów (jedne
z pierwszych w drugim półroczu 2018 r.) umożliwi działanie
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach
II osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, które
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu
z Ministerstwem Środowiska.

Raciborskie lasy jak na dłoni

Stąd widać każdy pożar

Gmina Kozy to największa
gmina wiejska w powiecie bielskim (województwo śląskie).
Dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 25 mln
zł, będzie mogła ona zrealizować projekt budowy kanalizacji sanitarnej na swoim terenie
o długości ponad 32 km. W ramach realizacji tego projektu,
o łącznej wartości niemal 49
mln zł, do sieci kanalizacyjnej
zostanie przyłączonych 2924
nowych użytkowników. Efekt
rzeczowy zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2022 r.,

a efekt ekologiczny – do końca
czerwca 2023 r.
Jak wspomniał podczas podpisywania umowy (11 lipca br.)
Wójt Gminy Kozy, Krzysztof Fiał- Racibórz » Ponad 300 tys. zł kosztowała nowa dostrzegalnia przeciwkowski, przy kontrasygnacie Dopożarowa w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie
minika Pawińskiego, Skarbnika
Gminy Kozy, inwestycja ta nie Borowiec w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Dzięki takim obiektom
byłaby możliwa bez wsparcia straż leśna i pożarna są w stanie szybko dotrzeć do ogniska pożaru,
z Narodowego Funduszu. Wójt
podkreślił, że dzięki uzyskane- a tych w czasie suszy jest niemało. Starą wieżę czeka rozbiórka.
mu dofinansowaniu, poprawi
się znacznie jakość życia mieszDostrzegalnia powstała w ra- szczególnie w nadleśnictwach
kańców gminy. – Ludzie bardzo
potrzebują kanalizacji, na któ- mach projektu „Kompleksowy zakwalifikowanych do I kategorii
rą czekają już od prawie 30 lat – projekt adaptacji lasów i leśnic- zagrożenia pożarowego.
zaznaczył Krzysztof Fiałkowski. twa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz Cele uzupełniające:
Kozy
NFOŚiGW ograniczanie skutków zagrożeń  rozszerzenie obserwacji obzwiązanych z pożarami lasów”,
szarów leśnych,
którego beneficjentem jest Pań-  szybsze i bardziej precyzyjstwowe Gospodarstwo Leśne
ne określenie miejsca poLasy Państwowe. Głównym cewstania pożaru,
lem projektu jest zmniejszenie  dokładniejsze prognozowanegatywnych skutków wywołynie zagrożenia pożarowego
wanych przez pożary w lasach
na podstawie danych meteooraz sprawne lokalizowanie źrórologicznych,
dła zagrożenia i minimalizowa-  skrócenie czasu dotarcia jednie strat, a w dalszej perspektynostek LP na miejsce pożaru.
Region » Śląscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 70 ton niebez- wie – zmniejszenie średniej popożarów i rozszerzeDofinansowanie zostanie
piecznych odpadów. Trzy trefne transporty wjechały na teren Polski z naruszeniem przepisów o tran- wierzchni
nie obserwacji obszarów leśnych, przeznaczone w całej Polsce na:

Te tony odpadów miały

NIELEGALNIE TRAFIĆ NA ŚLĄSK!
sgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Funkcjonariusze śląskiej
Służby Celno-Skarbowej kontrolowali przemieszczenie substancji niebezpiecznych. W województwie śląskim przeprowadzili blisko 80 kontroli. Część
kontroli prowadzili z udziałem
funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Podczas działań
kontrolnych funkcjonariusze
KAS zatrzymali 3 transporty,
w których przewożono ponad
70 ton odpadów. Ciężarówki
przyjechały z Włoch oraz Niemiec. Z dokumentów wynikało,
że odbiorcami odpadów miały
być dwie śląskie firmy. Podczas
kontroli mundurowi ustalili, że
ładunki to odpady zmieszane
zawierające papier, styropian,
opakowania z folii aluminiowej,
ścinki materiałów, opakowania
metalowe. Ze względu na intensywny zapach podejrzewali, że
odpady mogą być zanieczysz-

- rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
w tym:
1. budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
2. zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów
(114 szt.)
3. doposażenie punktów alarmowo -dyspozycyjnych
(PAD) (16 szt.)
4. budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego
na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

 43 096 737,50 zł - planowany całkowity koszt realizacji projektu
 30 000 000,00 zł - maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
 25 500 000,00 zł - maksymalna kwota dofinansowania
z funduszy europejskich
W Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w ramach projektu powstała dostrzegalnia przeciwpożarowa, w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie
Borowiec. Szacowany koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 326 000,00 zł, z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków
Funduszy Europejskich.
Lasy Państwowe

Ruszyła budowa ścieżki
rowerowej do Łężczoka
czone substancją organiczną.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wystąpili do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie kwalifikacji przewożonego ładunku.
Otrzymali informację, że doszło
do nielegalnego transgranicznego przywozu odpadów. Zgodnie
z decyzją Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska ponad 70
ton odpadów zostało już zwróconych za granicę. Warunki transgranicznego przemieszczania
odpadów reguluje Konwencja

Bazylejska, która szczegółowo
reguluje zasady kontroli i procedury przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
Proceder nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów
zagrożony jest karą pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Skuteczne kontrole i ochrona
przed napływem towarów, które
mogą zagrażać zdrowiu i życiu
ludzkiemu oraz środowisku to
jedno z zadań Krajowej Administracji Skarbowej.
KAS Katowice

Racibórz » To długo oczekiwana przez cyklistów ścieżka, która
pozwoli bezpiecznie przemieszczać się z centrum miasta w stronę rezerwatu, gdzie Nadleśnictwo Rudy Raciborskie zakończyło
w tym roku modernizację tras spacerowych. Będzie miała 1,6 km
i wierzchnią warstwę z asfaltobetonu w kolorze czerwonym. Firma
Bruki Trawiński rozpoczęła już prace. Koszt wyniesie blisko 950
tys. zł. Termin oddania do użytku to 30 września 2019 roku.
Założono budowę ścieżki
rowerowej łączącej się z trasami po wałach o następujących parametrach technicznych:
 długość około 1608 m,
 szerokość 3,0 m

Ścieżka rowerowa zlokalizowana będzie wzdłuż ulic Rudzkiej i Gliwickiej m.in. na działkach będących w trwałym zarządzie Skarbu Państwa, w zarządzie RZGW w Gliwicach oraz
stanowiących własność Gminy

Miasta Racibórz oraz na działkach będących własnością prywatną przeznaczonych do wykupu po wykonaniu podziałów
geodezyjnych wykonanych we
własnym zakresie przez Urząd
Miasta Racibórz.
Projektowana ścieżka rowerowa nie będzie zmieniać istniejącego ukształtowania terenu.
Red.

