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Wspólna walka z niską emisją
Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów
grzewczych lub termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych.
Dofinansowanie z Funduszu
w formie pożyczki stanowi ok.
50-70% kosztów kwalifikowanych
inwestycji. W lipcu tego roku
Fundusz postanowił uruchomić
pilotażowy Program skierowany
bezpośrednio do osób fizycznych
– czyli mieszkańców będącymi
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
- Mimo że nabór trwał tylko
2 tygodnie, program cieszył się
ogromnym
zainteresowaniem,
o czym świadczy liczba 1546 zło-

żonych wniosków – podkreśla
Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. -Zapewne pozytywny wpływ na taki stan rzeczy
ma udzielanie dotacji do wymian
źródeł ciepła ze środków budżetowych Gmin, lub też uzyskanie
przez Gminę pożyczki ze środków
WFOŚiGW w Katowicach.
Wsparcie finansowe uzyska 750
wnioskodawców na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł.
Oznacza to, że z terenu wojewódz-

- Pierwotnie Fundusz zamierzał przeznaczyć na pilotażowy Program kwotę
2 mln zł. Jednak tak duży odzew ze strony mieszkańców województwa spowodował zwiększenie tej kwoty do 4,2 mln zł – mówi Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach podczas wspólnej konferencji prasowej z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego.

twa zniknie 750 starych kotłów lub
pieców, opalanych węglem niskiej
jakości, o sprawności ok. 30-35%.
Zastąpione one zostaną pompami
ciepła, kotłami opalanymi gazem
lub biomasą albo też kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany w kotłach nowej
generacji, o wysokiej sprawności
energetycznej. Wszyscy wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie
ocenę formalną wniosku, a którzy
likwidują stare „kopciuchy” – uzyskają wsparcie dotacyjne. Oczywiście prócz wymiany źródła ciepła
mieszkańcy wnioskowali i uzyskali
dotacje na całą gamę zabiegów
termomodernizacyjnych,
które
pozwalają oszczędzać energię: docieplenie ścian, stropów, wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o., a także zabudowę
instalacji solarnych. Pierwotnie
Fundusz zamierzał przeznaczyć na
pilotażowy Program kwotę 2 mln
zł. Jednak tak duży odzew ze strony mieszkańców województwa
spowodował zwiększenie tej kwoty
do owych 4,2 mln zł.
W ramach programu Fundusz
dofinansował zadania realizo-

Park Śląski miał swój dzień

Od czterech już lat Park Śląski świętuje Światowy Dzień Parków Miejskich. Ten szczególny dzień obchodzi wiele parków miejskich, m.in. w Australii, w Japonii i w Nepalu.
– W naszym kraju prawdopodobnie tylko my go świętujemy, bo
jako jedyni jesteśmy zalogowani
w światowej bazie miejsc obchodzących ten dzień – mówi Anna Poraj, prezes Fundacji Park Śląski,
która, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zorganizowała imprezę.
W ramach parkowego święta
odbyło się kilkanaście warsztatów
prowadzonych
przez
ornitologów i dendrologów,

Wsparcie finansowe uzyska 750 wnioskodawców na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł. Oznacza to, że z terenu
województwa zniknie 750 starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35%.
wane w domkach jednorodzinnych z zakresu:
1. Wymiany źródeł ciepła, na bardziej efektywne ekologicznie i
energetycznie. Do dofinansowania zakwalifikowano kotły
węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy lub kotły opalane
biomasą, spełniające wymogi 4
lub 5 klasy, a także pompy ciepła, kotły gazowe lub olejowe;
2. Zabiegów termoizolacyjnych:
• docieplenie przegród budowlanych (ścian, stropodachów),

• wymiana okien i drzwi,
• modernizacja lub budowa
wewnętrznych instalacji
centralnego ogrzewania.
Wysokość dofinansowania wynosiła:
• 25 % w przypadku modernizacji
źródła ciepła,
• 15 % w pozostałych przypadkach.
Fundusz dokonał oceny formalnej
wniosków, a następnie hierarchizacji wniosków według następujących kryteriów:
1. efektywności ekologiczno –
energetycznej,
2. kompleksowości zadania,

3. kosztów uzyskania efektu ekologicznego.
Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest
realny efekt dla środowiska.
Rocznie zmniejszy się emisja
pyłu do atmosfery o ok. 134 tony,
ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych
deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.
Źródło:
www.wfosigw.katowice.pl

z mikroskopami, z recyklingu,
z majsterkowania z materiałów
odtwarzalnych. Swoje zajęcia
przygotowały również organizacje współpracujące z parkową
fundacją: Mocni Razem, Pracowania Edukacji Żywej, Fundacja Edukacyjna Kombinatorzy.
Chętni mogli zakupić żywność
z gospodarstwa ekologiczne oraz
zdrowe soki i przetwory.
Wśród atrakcji było m.in. malowanie buziek, pokazy z ogniem,
kręcenie balonów, animacje dla
dzieci, konkursy ze strzelania
z łuku, wspinania na linach. Sporym zainteresowaniem cieszył
się też pokaz przygotowany przez
strażaków, którzy zaprezentowali akcję ratunkową.
Tekst i zdjęcia:
www.parkslaski.pl

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

Nr 10 (70) 10.2016

