
Każdego roku na przełomie zimy i wio-
sny dochodzi do pożarów spowodowanych 
wypalaniem traw i nieużytków rolnych. 
Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi 
zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo 
wypalane traw jest niebezpieczne, można 
było się przekonać dwa lata temu, gdy 
ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, a akcja gaśni-
cza trwała wiele dni. 

Jedną z wielu instytucji, która przestrzega 
przed zgubnymi skutkami tego procederu, 
jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Może ona także nakładać kary fi -
nansowe na rolników. Z kontroli prowadzo-
nych przez ARiMR wynika jednak, że ich 
udział w takich zdarzeniach jest marginalny. 

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcino-
wisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, 

zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuza-
sadnioną agrotechnicznie. Podczas poża-
ru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorga-
nizmy odpowiadające za równowagę biolo-
giczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i 
potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zda-
rza się również, że ogień rozprzestrzenia się 
w tak niekontrolowany sposób, że zagraża 
życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także 
zabudowań gospodarczych, powodując do-
datkowe, dotkliwe straty. 

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o 
ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wy-
kroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu 
lub grzywny, której wysokość może wynieść 
5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku pod-
palenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi 
zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia 
mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 

Prawo do nakładania kar ma również Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są 
zobligowani m.in. do niewypalania gruntów 
rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi 
nałożeniem kary fi nansowej zmniejszającej 
wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. 
wzwyż – w zależności od stopnia winy rol-
nika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, 
którzy świadomie wypalają grunty rolne. 
Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatno-
ści nawet o 25 proc. Agencja może również 
pozbawić benefi cjenta całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone 
zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zaka-
zu wypalania traw. 
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Rada Miasta Częstochowy przyjęła 

uchwałę w sprawie ulgi podatkowej od 
nieruchomości, której dach lub fasada zo-
staną zazielenione. Według założeń nowej 
uchwały od 1 stycznia 2023 roku miesz-
kańcy będą mogli liczyć na częściowe (do 
wysokości 50%) zwolnienie z podatku 
od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy, 
elewacje swoich domów lub zainstalują 
ogród wertykalny.

ZIELONE ŚCIANY
„Zielona” ulga nie jest adresowana do 

przedsiębiorców, dlatego też nie stanowi 
programu pomocy de minimis. Zachęta dla 
podatników do tworzenia zielonych dachów, 
zielonych fasad lub instalowania ogrodów 
wertykalnych to nie tylko pomysł na po-
prawę estetyki miejskiej zabudowy, ale też 
ekologiczne korzyści w postaci: dostarczania 
wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie 
wilgoci czy eliminacji drobnych zanieczysz-
czeń powietrza.

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy bu-
dynków mieszkalnych lub ich części, w któ-
rych:

- zostały wykonane i są utrzymywane na-
sadzenia roślin wieloletnich (z warstwą we-
getacyjną o grubości nie mniejszej niż 10 
cm) na całej powierzchni dachu z wyjątkiem 

części niemożliwych, ze względów technicz-
nych, do obsadzenia roślinnością;

- zostały zainstalowane i są utrzymywane 
na całej szerokości ściany zewnętrznej ogro-
dy wertykalne (instalacje  obsadzone rośli-
nami), stanowiące co najmniej 75 procent 
powierzchni ściany zewnętrznej, na której 
zostały utworzone te ogrody;

- została obsadzona pnącymi roślinami 
wieloletnimi, których korzenie znajdują się 
w ziemi, i jest utrzymywana fasada, na całej 
szerokości przynajmniej jednej ściany bu-
dynku, na co najmniej 50 procent powierzch-
ni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnieniu na podstawie uchwały nie pod-
legają powierzchnie użytkowe budynków 
mieszkalnych lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.

W ostatniej edycji Budżetu Obywatelskie-
go dużą popularnością cieszyły się zadania 
z zakresu ekologii, m.in. zielone ściany. W 
efekcie powstanie ich 12, w różnych dzielni-
cach. Z małymi wyjątkami są to fasady pla-
cówek oświatowych: SP nr 24 – Wyczerpy-
-Aniołów; Hala Polonia – Tysiąclecie; SP nr 
14 – Śródmieście; Plac Samuela Willenberga 
– Stare Miasto; SP nr 16 – Stradom;

SP nr 38 – Parkitka; SP nr 49 – Wrzoso-
wiak; SP nr 9 – Trzech Wieszczów; SP nr 13 
– Lisiniec; SP nr 54 – Północ; SP nr 7 – Ra-
ków; Budynek Miejskiego Zarządu Dróg – 
Zawodzie-Dąbie.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu 
ratowniczego dla jednostek służb ratow-
niczych z terenu województwa śląskiego 
w ramach „Ogólnopolskiego programu 
fi nansowania służb ratowniczych Część 
2) Dofi nansowanie zakupu sprzętu i wy-
posażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”.

Benefi cjentami środków są jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu wo-
jewództwa śląskiego. Formą dofi nansowania 
jest dotacja w wysokości do 100 % kosztów 
kwalifi kowanych przedsięwzięcia. Wnioski 
wraz z załącznikami należy składać w siedzi-
bie Funduszu w Katowicach w terminie do 16 
maja 2022 roku lub do wyczerpania alokacji 
środków. Kwota alokacji do dofi nansowania 
w formie dotacji wynosi 2 mln zł. Dopuszcza 
się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, 
WFOŚiGW w Katowicach zaleca nadanie 
wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o 
terminie wpływu decyduje data dostarczenia 

WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje zakup 
sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

wniosku do Funduszu. W przypadku nadania 
wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, de-
cyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy spo-
rządzić na obowiązujących formularzach. 
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o po-
niższe dokumenty:

1. Regulamin naboru wniosków i dofi nan-
sowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego 
programu fi nansowania służb ratowniczych 
Część 2) Dofi nansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”.

2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w 
Warszawie pn.: „Ogólnopolski program fi -

nansowania służb ratowniczych Część 2) Do-
fi nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

3. Wniosek - komplet dokumentów.
** Wszystkie dokumenty można po-

brać ze strony Funduszu: https://www.
wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-prog-
ram-finansowania-sluzb-ratowniczych-
czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-
i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-
strazy-pozarnych.html

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i 
Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 
32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.
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