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

OZE W SUBREGIONIE
Ruszają spotkania informacyjne

W związku z realizacją pro-  Gmina Marklowice – 15 lijektu „Łączymy z energią – monpiec 2019 r. godz. 16.00, Aula
taż instalacji OZE dla budynków
byłego Gimnazjum w Marmieszkalnych na terenie Subreklowicach, ul. Wyzwolenia
gionu Zachodniego Województwa
160.
Śląskiego” zapraszamy wszyst-  Miasto Jastrzębie-Zdrój –
kich mieszkańców uczestniczą25 lipiec 2019 r. godz. 16.00,
cych w projekcie na spotkania
Urząd Miasta – sala Rady,
informacyjne poświęcone załoal. Piłsudskiego 60.
żeniom projektu oraz zasadom  Miasto Pszów – 17 lipiec 2019
jego prawidłowej realizacji.
r. godz. 16.00, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Traugutta 1.
 Miasto Racibórz – 10 lipiec
Harmonogram spotkań:
 Gmina Godów – 9 lipiec 2019
2019 r. godz. 16.00, Zamek
r. godz. 16.00, Ośrodek KulPiastowski, ul. Zamkowa 2.
tury w Gołkowicach, ul. 1  Miasto Rybnik – 16 lipiec
Maja 101.
2019 r. (II tury) godz. 16.30
 Gmina Krzyżanowice – 11
i 18.00, Uniwersytet Ekonolipiec 2019 r. godz. 16.00,
miczny, ul. Rudzka 13.
Urząd Gminy – sala narad,  Miasto Rydułtowy – 12 lipiec
ul. Główna 5.
2019 r. godz. 16.00, CKE Fe-

niks, ul. Strzelców Bytomskich 9a.
 Miasto Wodzisław Śląski – 18
lipiec 2019 r. godz. 16.00, Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza 17
 Miasto Żory – 22 lipiec 2019
r. godz. 17.00, Miejski Ośrodek Kultury – sala koncertowa, ul. Dolne Przedmieście 1.
Uprzejmie informujemy, że
w przypadku braku możliwości
uczestniczenia w spotkaniu organizowanym w Państwa gminie, istnieje możliwość uczestnictwa i innym, w dogodnym
dla Państwa terminie.
subregion.pl

Jest porozumienie dla StopSmog
Województwo Śląskie i małopolska gmina Skawina podpisały w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii porozumienia realizujące program
StopSmog. Województwo Śląskie będzie wspierać finansowo ze środków regionalnych
gminy województwa śląskiego, które chcą uczestniczyć w
finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog. Na
działania poprawiające jakość
powietrza rząd przeznaczy 55
mln euro. Do tego władze województwa przekażą na ten cel
15 mln euro. Środki trafią do 7
gmin poniżej 100 tys. mieszkańców objętych listą Stop
SMOG (Żory, Żywiec, Pszczyna, Myszków, Knurów, Wodzisław Śląski, Godów). Wsparcie zostanie przeznaczone na
termomodernizację i wymianę
źródeł ciepła.
Cele programu StopSmog
to ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów
jednorodzinnych dzięki wymianie przestarzałych kotłów i pieców oraz jednoczesna poprawa
ich efektywności energetycznej poprzez termomodernizację. Program nakierowany jest
na wsparcie osób dotkniętych
ubóstwem energetycznym, czyli tych, które nie są w stanie same sfinansować wydatków na
te cele. Wsparciem objęte są

szczególnie gospodarstwa domowe z mniejszych miast - do
100 000 mieszkańców - o najgorszym powietrzu.
„Program StopSmog ma za
zadanie wspierać mieszkańców
ośrodków o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce. To pierwszy krok w walce o czyste powietrze. Bardzo
się cieszę, że podpisane dziś
porozumienia ułatwią realizację programu przez miasta na
Śląsku oraz w gminie Skawina,
która jest pionierem w walce
z zanieczyszczeniami powietrza w naszym kraju. Na podstawie doświadczeń tej współpracy
chcemy stworzyć system, który umożliwi podobne przedsięwzięcia na różnych szczeblach
(centralnym, regionalnym, lokalnym). Chodzi nam o to, by
dotrzeć z pomocą do wszystkich
rodzin, które potrzebują wsparcia” – mówi wiceszef MPiT Marcin Ociepa.
Pełnomocnik premiera ds.
realizacji programu Czyste Powietrze, Piotr woźny wskazuje:
„Oba porozumienia mają charakter precedensowy. Porozumienie z województwem śląskim będzie dla nas wzorcem
przy współpracy na rzecz walki
ze smogiem w kolejnych regionach. Doświadczenie to weźmiemy także pod uwagę przy
realizowaniu programu Czyste

poświęcona była tematyce jakości powietrza, której poprawa
stanowi duże wyzwanie obecnych czasów. Spotkanie otworzyła Izabela Domogała, która
w swoim wystąpieniu podkreśliła że temat jest szczególnie
bliski obecnemu Zarządowi Województwa oraz przedstawiła
działania jakie już są podejmowane w tej materii. W trakcie
konferencji prelegenci przedstawili zagadnienia związane
z wyzwaniami i działaniami koniecznymi do poprawy jakości
powietrza oraz ich finansowaniem. Wśród nich byli przedstawiciele Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska
w Katowicach, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Katowicach
28 czerwca w Sali Sejmu Ślą- zania” z udziałem Izabeli Do- oraz przedstawiciele Wydziałów
skiego odbyła się konferencja mogały – Członka Zarządu Wo- Rozwoju Regionalnego i Ochropn.: „Jakość powietrza w woje- jewództwa Śląskiego. Konferen- ny Środowiska Urzędu Marszałwództwie śląskim – wyzwania, cja, na którą zaproszeni zostali kowskiego.
Slaskie.pl
działania i inteligentne rozwią- przedstawiciele gmin i starostw,

Jakość powietrza

- problemy i wyzwania

finansowymi, które są w dyspozycji marszałka, przyczynią one
się do znacznej poprawy jakości
powietrza” – mówi Marszałek
Powietrze z wykorzystaniem Województwa Śląskiego Jakub
pieniędzy z następnej perspek- Chełstowski.
tywy finansowej UE”. Jak zaznacza: „Nasza filozofia zakła- Program StopSmog
da, że dotacje będą wypłacane
Program StopSmog ogłosił
bezpośrednio do gmin, które bę- premier Mateusz Morawiecdą identyfikować gospodarstwa ki 22 lutego 2018 r. Omawiadomowe dotknięte ubóstwem no wówczas wyrok Trybunału
energetycznym. Następnym ich Sprawiedliwości UE stwierdzazadaniem będzie realizacja in- jący naruszenie przez Polskę
westycji termomodernizacyj- unijnych regulacji prawnych
nych na rzecz tych gospodarstw. dotyczących jakości powietrza.
W ten sposób powierzamy gmi- Program ten formalnie wdrożynom odpowiedzialność, wraz z ła nowela o wspieraniu termoodpowiednimi środkami”.
modernizacji i remontów. Ma
„Problem niskiej emisji do- on na celu dotarcie z pomocą
tyczy całych obszarów naszych finansową w wymianie kotłów i
regionów, miast i gmin. Pono- termomodernizacji do najmniej
simy wysokie koszty społecz- zamożnych gospodarstw domone i ekonomiczne związane z wych, które znajdują się w polpogarszaniem się jakości ży- skich miastach o najgorszym
cia, zdrowia i szkodliwością powietrzu. Miasta z najbardziej
dla środowiska. Szansą powo- zanieczyszczonym powietrzem
dzenia jest ścisłe powiązanie w Europie wymienia WHO na
realizacji uchwał antysmogo- liście opublikowanej w 2016 i
wych, programów finansowania 2018 r. W 2016 r. na liście były
poprawy jakości powietrza re- to 33 polskie miasta, a w 2018 r.
alizowanych na szczeblu gmin, - 36. Program będzie realizowawojewództw i centralnym. Waż- ny do 2024 r. przy wykorzystane jest to, że dzięki rządowe- niu pieniędzy z Funduszu Termu programowi StopSmog, w momodernizacji i Remontów,
szczególności do gmin woje- prowadzonego przez Bank Gowództwa śląskiego, znajdują- spodarstwa Krajowego. Łączny
cych się na listach najbardziej budżet programu to ponad 1,2
zanieczyszczonych miast UE, miliarda zł. Większość tej kwotrafią znaczne środki z budżetu ty będzie pochodzić z opłaty repaństwa. Poprzez przygotowy- cyklingowej, ponoszonej przez
wany przez MPiT i urząd mar- sieci handlowe za wydawanie
szałkowski montaż ze środkami siatek foliowych.

Rusza nabór wniosków
do programu regeneracji gleb
Racibórz » WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na
dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
O dofinansowanie w postaci
dotacji, na zakup:

1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna
nawozowego, określonego
w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych,
umieszczania informacji
o składnikach nawozowych
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr
183, poz. 122;
2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach
rozporządzenia (WE) nr
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
października 2003 r. w sprawie nawozów
będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego,
o pH gleby poniżej lub równej
5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Kosztami kwali-

fikowanymi są wyłącznie koszty
zakupu wapna nawozowego lub
środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
1. Opinia OSChR o zalecanej
dawce CaO lub CaO+MgO;
2. Faktura (oryginał) za wapno
nawozowe lub środki wapnujące;
3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis
w rolnictwie
należy składać w terminie
od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.
do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44100 Gliwice
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 60 32 341, 32 60 32 342,
32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60
32 283, 32 60 32 241.
WFOŚiGW w Katowicach

