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

Pilotażowy program „Przydomowa oczyszczalnia”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasił nabór wniosków na realizację
zadań polegających na zakupie i montażu
przydomowych oczyszczalni ścieków o
wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach Programu Pilotażowego „Przydomowa oczyszczalnia”.
Beneﬁcjentami środków są osoby ﬁzyczne
– właściciele/współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste,
położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Formą doﬁnansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwaliﬁkowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł.
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie od
01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do dnia
wcześniejszego zakończenia/wstrzymania
naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.
Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką
kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia
wniosku do Funduszu.
Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.
wfosigw.katowice.pl w zakładce: Doﬁnanso-

W Częstochowie w czerwcu oddanych do użytku zostało 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstały w ramach planu przyjętego
przez samorząd.

Więcej stacji ładowania „elektryków”

Ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z planem przyjętym
przez Radę Miasta w 2020 r. w Częstochowie mają docelowo powstać 44 stacje z 90
punktami ładowania pojazdów elektrycznych.
Z takich stacji na równych zasadach mogą
korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy
ustawy, stacje ﬁnansuje i buduje miejscowy
operator systemu elektroenergetycznego,
czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja. Miasto natomiast ponosi
koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem
niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg
publicznych.
Lokalizacje stacji ustalono, biorąc pod
uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z
zagospodarowania przestrzennego, przewi-

dywane potrzeby kierujących (na poziomie
lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące
budowy, obsługi i użytkowania stacji.
W czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji
(w każdym dwa punkty ładowania o mocy
22 kW) w lokalizacjach: plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej); ul. 7 Kamienic;
ul. Szajnowicza-Iwanowa 57; ul. Knauera
(przy PWiK); ul. Okólna 105; ul. Rakowska 10, ul. Lechonia 30; ul. Próchnika (za
marketem); ul. Kurpińskiego „Ponurego”
(przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską); ul.
Starzyńskiego 17.
Ładowanie odbywa się na nich przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można
znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc
W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.
red.

wanie zadań / Ochrona Wód / PROGRAM
PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia
Kwota alokacji do doﬁnansowania w formie dotacji wynosi 1.000.000 zł.
Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o
poniższe dokumenty:
* REGULAMIN naboru wniosków i
udzielania doﬁnansowania w ramach PROGRAMU PILOTAŻOWEGO Przydomowa
oczyszczalnia;
* PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia;
Komplet dokumentów do pobrania ze
strony: https://www.wfosigw.katowice.pl/
program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html
red.

Fundusze wspierają
ochronę lasów
620 tys. zł traﬁ w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach doﬁnansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty
patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To
efekt ścisłej współpracy czterech funduszy
we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście na terenie Leśnej Bazy
Lotniczej PGL RDLP w Katowicach - Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.
Na doﬁnansowanie lotów patrolowo-gaśniczych cztery Fundusze przeznaczą łącznie
620 tys. zł. Katowicki Fundusz – 400 tys. zł,
Opolski i Wrocławski po 100 tys. zł i Krakowski – 20 tys. zł. Środki pozwolą zarówno na
sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej, jak
i dostarczenie informacji dostępnych jedynie
podczas obserwacji z powietrza. Jednocześnie
działania te wiążą się bezpośrednio z ochroną
klimatu poprzez ograniczanie szkodliwej emisji CO2, będącej następstwem pożarów.
- Tylko wczesne wykrywanie ognisk pożarów
chroni nas i środowisko naturalne od katastrofalnych skutków. Dlatego loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych są tak bardzo ważne i
konieczne, żeby powstający pożar zdusić w zarodku. Wszyscy mamy w pamięci gigantyczny,
a zarazem tragiczny w skutkach pożar w okolicach Kuźni Raciborskiej sprzed lat – powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w
Katowicach.
Z kolei prezes WFOŚiGW we Wrocławiu,
Łukasz Kasztelowicz dodał:
- Skutki pożaru o dużym zasięgu są odczuwalne dla środowiska przyrodniczego przez

wiele lat, a część gatunków roślin i zwierząt
może już nigdy nie powrócić na dany obszar.
Dlatego kolejny rok wspieramy ochronę lasów,
aby uniknąć potencjalnych katastrofalnych pożarów, które zniszczyłby znaczne obszary leśne
doprowadzając do utraty siedlisk i różnorodności biologicznej.
Loty będą realizowane na terenach leśnych
województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Śmigłowce i samoloty
patrolowo-gaśnicze odpowiadają za lokalizację pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji
gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do
momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzupełnienie zapasu wody i ponowne pojawienie się
na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samoloty
jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu minut. Duża liczba punktów czerpania
wody daje możliwość szybkiego dotarcia i powrotu w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i
obserwacja rozwoju pożaru z powietrza zwiększa bezpieczeństwo osób zaangażowanych w
akcję gaśniczą, a samoloty mogą dokonywać
zrzutów środków gaśniczych na obszary, w
których przebywanie strażaków jest bardzo
niebezpieczne (np. płonące młodniki) lub nawet niemożliwe.
- Loty patrolowe nad terenami leśnymi stanowią nieodzowny element działań na rzecz
bezpieczeństwa, również środowiskowego. A
takie działania zawsze pozostają w centrum
zainteresowania naszego Funduszu. Zdecydowanie należy więc wspierać działalność Lasów
Państwowych w tym zakresie. Cieszymy się, że
mamy w tym swój wkład – mówi Kazimierz
Koprowski, prezes WFOŚiGW w Krakowie.
W ubiegłym roku cztery WFOŚiGW po raz
pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy
otrzymały niemal pół miliona złotych doﬁnansowania. Dwa lata temu było to 350 tys. zł, ale
wtedy na doﬁnansowanie złożyły się Wojewódzkie Fundusze w Katowicach i Opolu. W
ciągu trzech lat na doﬁnansowanie lotów patrolowo-gaśniczych fundusze wydały wspólnie
niemal 1,5 mln zł.
red.

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

