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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Prawie 140 przedstawicieli samorządu z woj. śląskiego 
wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez WFOŚiGW  
w Katowicach, na którym zaprezentowane zostały do społecznej 
konsultacji, listy przedsięwzięć priorytetowych działań Funduszu 
planowanych na 2016 rok.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2016 roku zakres 
pomocy finansowej Funduszu jest bardzo szeroki i obejmuje takie 
zagadnienia jak:

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodny-
mi.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wraz  
z elementami zapobiegania poważniejszym awariom.
Ochrona atmosfery.
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 
edukacji ekologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej.
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń na 
terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, w ramach szerszego 
Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020.

W ramach każdego z powyższych zagadnień istnieje szereg 
poszczególnych podzadań, obejmujących szczegółowe przed-
sięwzięcia w danym obszarze działań. Ważne jest w tym plano-
waniu to, że priorytetem będą te działania, które będą wspierane 
środkami unijnymi i równocześnie uwzględnione w krajowych, 
wojewódzkich czy powiatowych oraz gminnych planach strategii 
rozwoju.

Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentów, informacje  
o terminach i naborach wniosków, procedury ich rozpatrywania 
są dostępne na stronie internetowej 

www.wfosigw.katowice.pl/dofinansowanie 
Warto jednak w tym miejscu zasygnalizować pewne zmiany 

w działaniach, które zostały zaproponowane w 2016 roku, a któ-
rych nie było wcześniej.

W zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania za-
sobami wodnymi - dodano takie obszary inwestycyjne jak:

Budowa oczyszczalni domowych lub zbierania ścieków 
wraz z podłączeniem budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego.
Inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń wód po-
przez redukcję substancji wprowadzanych do ścieków, 
szczelnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Inwestycje zmierzające do zwiększania retencji wodnej,  
wobec zachodzących zmian klimatycznych.
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W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni zie-
mi:

Efektywniejsze zagospodarowanie lub usuwanie skutków 
zanieczyszczenia środowiska, w przypadku nie ustalenia 
podmiotu odpowiedzialnego za ten stan rzeczy lub bez-
skutecznej egzekucji wobec sprawcy.

W obszarze ochrony atmosfery dodano:
Inwestycje realizowane w ramach kompleksowej likwida-
cji niskiej emisji na terenie gmin i powiatów ziemskich, 
wchodzących w skład Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego, w ramach szerszej Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych dla woj. śląskiego.
Przewidziano również wsparcie WFOŚiGW w zakresie 
wymiany autobusów komunikacji miejskiej na bardziej 
przyjazne środowisku o napędzie hybrydowym lub elek-
trycznym, ograniczając tym samym emisję pyłowo-gazo-
wą.
Duży wskaźnik wsparcia finansowego przewidziano dla 
wdrażania programów z zastosowaniem OZE.

W obszarze działań ochrony różnorodności biologicznej  
i funkcji ekosystemów, dodano działania ratowania i rehabili-
tacji zwierząt dzikich w specjalnie stworzonych dla tego celu 
ośrodkach rehabilitacyjnych.
Przewidziano również pieniądze na ochronę przeciwpożaro-
wą lasów, naprawę szkód w środowisku naturalnym spowo-
dowanych wichurami, pożarami, gradobiciem czy powodzią.
W ramach akcji zadrzewień i zakrzewień uwzględniono za-
gospodarowanie w ten sposób nieużytków, które w ramach 
planów mają stać się w przyszłości przestrzenią zieleni pub-
licznej.
W ramach edukacji ekologicznej oraz opracowań i ekspertyz 
w kwestii ochrony środowiska, postanowiono dofinansować 
zarówno uczelniane laboratoria na kierunkach ochrony środo-
wiska, jak i wspierać działalność nowatorską w zakresie pla-
nów i programów tzw. efektywności energetycznej w ramach 
wykorzystania źródeł OZE.

Z pewnością tego typu spotkania są okazją nie tylko do zapre-
zentowania przez WFOŚiGW swojej jakże szerokiej działalności 
na rzecz środowiska w naszym województwie, ale są także twór-
cze, gdyż pozwalają włodarzom gmin i powiatów szerzej spojrzeć 
na powyższe zagadnienia ochrony środowiska w swoim terenie  
i bez obaw aplikować o środki finansowe z WFOSiGW w Kato-
wicach.

    Maurycy Hankiewicz
na podstawie materiałów WFOŚiGW   
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