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strażnikiem natury
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fundusze na termomodernizacje
budynków wielorodzinnych
39 wnioskodawców z województwa
śląskiego, uzyska doﬁnansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. WFOŚiGW w
Katowicach przeznaczy na ten cel ponad
76,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1. Fundusz rozpoczął serię
podpisywania umów na doﬁnansowanie.
Pierwsze umowy podpisano z miastem
Katowice.
- To ogromne środki, bez których wiele
gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji. Nie dziwi fakt, że każdego
roku zwiększamy początkową pulę środków
przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest
bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy
beneﬁcjentów, którzy mogą ubiegać się o
doﬁnansowanie dołączyły gminy – mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w
Katowicach.
W ramach 6. edycji konkursu ﬁnansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. „Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim” Fundusz ocenił
pozytywnie 39 wnioskodawców. Wśród
nich jest 30 gmin, 4 spółdzielnie mieszka-

niowe, 4 wspólnoty mieszkaniowe i jedna
spółka mieszkaniowa. Całkowite koszty
pozytywnie ocenionych projektów to ponad
124 mln zł, zaś łączne doﬁnansowanie wyniesie 76,5 mln zł. Największy projekt złożyła Gmina Rybnik - kwota doﬁnansowania
to 13,6 mln zł. Najmniejszym jest projekt z
Gminy Boronów – kwota doﬁnansowania
to nieco ponad 156 tys. zł. Ponad 9,5 mln
zł otrzymają Katowice - na cztery inwestycje, obejmujące kompleksową modernizację
energetyczną wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Łączna całkowita wartość
projektów, to ponad 20 mln zł.
Umowy z miastem Katowice, rozpoczynają całą serię umów z podmiotami, które
uzyskają doﬁnansowanie w ramach 6. konkursu POIiŚ. Do tej pory w ramach całego
Działania 1.7. „Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez WFOŚiGW w
Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z
98 beneﬁcjentami na łączną kwotę unijnego
doﬁnansowania - ponad 598 mln zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)
to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Szczegóły na stronie: www.wfosigw.katowice.pl
red.

NFOŚiGW przekaże blisko 26 mln zł dotacji dla województwa śląskiego, na wdrażanie Programu ochrony powietrza w ramach unijnego projektu LIFE. W Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach uroczyście podpisano umowę
o doﬁnansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

„Śląskie. Przywracamy błękit”
- Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi
ze Śląska. Strategia Zielone Śląskie 2030
wskazuje kierunki, które dadzą rozwój. Ten
projekt pokazuje zmianę, której oczekujemy
w regionie. Dziękuję samorządom, które
zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie. Współpraca zawsze przynosi najlepsze
efekty i mam nadzieję, że przełoży się na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie
jakości życia. Śląsk się zmienia i zmierza w
kierunku gospodarki niskoemisyjnej – mówił marszałek Jakub Chełstowski.
Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł.
Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, z NFOŚiGW w wysokości
26 mln, wartość tę uzupełniają środki własne samorządów i te, pochodzące z budżetu
województwa śląskiego.
- Możemy stawiać ten wniosek jako wzór i
przykład, jak w sposób przejrzysty i merytoryczny prezentować cele związane z ochroną
środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste Powietrze”. Co szósty wniosek

pochodzi ze Śląska, a 25 z 30 najaktywniejszych gmin w programie pochodzi właśnie
z tego regionu. Wierzę, że ten program pokaże, że warto sięgać po te środki i realizować zadania z korzyścią dla mieszkańców.
Czas mądrze inwestować w środowisko, by
kolejne pokolenia mogły żyć w przyjaznym
środowisku – podkreślał Paweł Mirowski,
zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.
Główne kierunki projektu „Śląskie.
Przywracamy błękit” to m.in.: stworzenie
systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej,
koncepcje zwiększenia obszarów zieleni,
przyspieszenie tempa wymiany urządzeń
grzewczych małej mocy, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w
budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji
mieszkańca, skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na
rzecz poprawy jakości powietrza.
Nadrzędnym celem projektu „Śląskie.
Przywracamy błękit” jest sprawna i efek-

Miejska oczyszczalnia
z ekologiczną innowacją
Częstochowa jest trzecim polskim miastem, w którym rusza instalacja tzw. wysokociśnieniowej odwróconej osmozy odcieku ze składowiska odpadów. W Unii
Europejskiej to metoda uznana, efektywna
i nie zagrażająca środowisku naturalnemu.
Najprościej mówiąc: w procesie wysokociśnieniowej odwróconej osmozy woda traﬁa na membranę półprzepuszczalną – pod
dużym ciśnieniem. W efekcie uzyskuje się
dwa strumienie. Jeden to praktycznie czysta
woda, w pełni nadająca się do odprowadzenia do wód powierzchniowych, zgodna z
odpowiednim rozporządzeniem rządowym.
Drugi – zawierający m.in. bakterie – wędruje prosto do kanalizacji. Technologia ta
oznaczana jest fachowo angielskim skrótem
DT-RO (disc tube reverse osmosis). Odciek
oczyszczany w ten sposób będzie pochodził
ze składowiska odpadów w Sobuczynie. W
pełni zautomatyzowany system ma wydaj-

ność 200 metrów sześciennych na dobę.
Moduły DT-RO mają wiele atutów – wysoką odporność ciśnieniową, odporność na
substancje organiczne i zanieczyszczenia – a
ich zastosowanie pozwala rozwiązać problem odcieku w miejscu jego wytworzenia.
Metoda taka zgodna jest z aktualną dyrektywą unijną. Na składowiskach odpadów w
krajach UE czynnych jest kilkaset instalacji
stosujących taki proces, uznawany za ekologiczny i efektywny ekonomicznie.
Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni odcieku zleciło
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Wykonawcą jest wyłoniona w
przetargu ﬁrma Control Process Silesia Spółka z o.o. Z kolei głównym podwykonawcą
– w zakresie dostawy oraz części technologicznej – była ﬁrma MWS Technical Solutions. Koszt inwestycji to ponad 7 mln 600
tys. zł brutto.
red.

tywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który
w roku 2020 został przyjęty przez Sejmik
Województwa Śląskiego. Główny cel jest
zbieżny z priorytetowym celem Programu ochrony powietrza tj. opracowaniem i
wdrożeniem działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy jakości
powietrza, co w konsekwencji spowoduje
ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy
(poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co
stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu
wiedzy w różnych grupach docelowych w
zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

