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

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady programu rządowego „Czyste 
Powietrze”, który na naszym terenie realizuje Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgodnie z nimi zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła w budynkach nowo budowanych nie bę-
dzie już możliwy.

Rusza szósta edycja konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2020” oraz  „Zie-
lona Pracownia 2020”. Efekty obu programów realizowanych przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
są widoczne również w naszym regionie pod postacią kolejnych klas, któ-
re dzięki dofi nansowaniom otwierane są w placówkach oświatowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Ka-
towicach ustanowił plan zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Zbiornik Goczałkowicki - Uj-
ście Wisły i Bajerki, położonego m.in. w gminach 
Chybie i Strumień.

W Skoczowie trwa kompleksowy remont kamienicy przy Rynku 3. Roboty są prowadzone na wszyst-
kich frontach. W budynku będzie mieścić się nowoczesne i multimedialne Centrum Edukacji Eko-
logicznej.

Fundusz spełnia marzenia uczniów

Zielona szansa

Konkurs „Zielona Pra-
cownia Projekt 2020” skie-
rowany jest do szkół pod-
stawowych i średnich z te-
renu województwa śląskie-
go. Jego przedmiotem jest 
utworzenie projektu szkol-
nej pracowni przeznaczo-
nej na potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geografi cz-
nych, geologicznych czy 
chemiczno-fi zycznych. Oce-
nie podlegać będzie pomysł 
na zagospodarowanie pra-
cowni - jej funkcjonalność, 
innowacyjność rozwiązań, 
różnorodność pomocy dy-
daktycznych. Maksymal-

na wysokość nagrody nie 
może przekroczyć 20 pro-
cent kosztu całkowitego re-
alizacji projektu i stanowić 
kwoty wyższej niż 7500 zł. 
Zgłoszenia są przyjmowane 
do 14 lutego.

Z kolei konkurs „Zielo-
na Pracownia 2020” skiero-
wany jest do organów pro-
wadzących placówki oświa-
towe z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Celem jest 
dofinansowanie w formie 
dotacji najlepszych wnio-
sków dotyczących utworze-
nia ekologicznej klasy. Pie-
niądze będą przekazywa-
ne z uwzględnieniem efek-

tów zadania i możliwości 
fi nansowych Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej, do wysokości 80 pro-
cent kosztów kwalifi kowa-
nych, ale z zastrzeżeniem, 
że maksymalna kwota do-
tacji nie może przekroczyć 
30 tys. zł. Wnioski w kon-
kursie można składać w ter-
minie 1-17 kwietnia. 

Na stronie internetowej 
funduszu www.wfosigw.ka-
towice.pl znajdują się regula-
miny obu przedsięwzięć oraz 
komplety dokumentów nie-
zbędnych do ubiegania się 
o dofi nansowanie.   (kredo)

Zmiany w „Czystym Powietrzu”

Nowy rok bez 
nowych domów

Dlaczego dotacje do 
ogrzewania domów w bu-
dowie zostały wstrzyma-
ne? Od 2020 roku mają obo-
wiązywać nowe wymagania 
dotyczące ogrzewania, na 
przykład w przypadku ko-
tłów na paliwa stałe - nowa 
norma uwzględniająca wy-
mogi ekoprojektu. Od tego 
momentu do obrotu handlo-
wego wprowadzane będą je-
dynie urządzenia spełniają-
ce wymogi nowej normy, co 
oznacza, że to, co obecnie 

jest jeszcze nadprogramowe, 
stanie się powszechne i obo-
wiązkowe, a rząd zaprzesta-
nie fi nansowania tych urzą-
dzeń dla domów powstają-
cych, koncentrując się na do-
fi nansowaniu wymian prze-
starzałych kopciuchów.

Wszystkie pozostałe za-
sady programu pozostają 
niezmienne. Nadal można 
starać się o wsparcie do ter-
momodernizacji i wymiany 
ogrzewania dla domów ist-
niejących. Będzie też moż-
liwość uzyskania preferen-
cyjnej pożyczki do zakupu i 
montażu instalacji odnawial-
nych źródeł energii.

Program „Czyste Powie-
trze” - przypomnijmy - jest 
realizowany do 2029 roku. 
Jego celem jest poprawa 
efektywności energetycznej 

oraz zmniejszenie lub unik-
nięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Mak-
symalny możliwy koszt, 
kwalifi kujący się do dofi nan-
sowania, od którego liczo-
na jest wysokość dotacji, to 
53 tys. zł na budynek jedno-
rodzinny lub wydzielony lo-
kal mieszkalny z wyodręb-
nioną księgą wieczystą. Po-
została część kosztów kwali-
fi kowanych może zostać sfi -
nansowana pożyczką. Kwo-
ta dotacji liczona jest w za-
leżności od wysokości śred-
niego miesięcznego docho-
du na osobę w gospodarstwie 
domowym. Minimalny koszt 
kwalifikowany w ramach 
jednego wniosku o dofi nan-
sowanie to 7 tys. zł.  (kredo)

Fundusz wspiera inwestycję w Skoczowie

Kamienica pełna atrakcji
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Natura 2000 a zagrożenia

Mają plan, 
będą chronić

Przebudowa jest częścią 
projektu „Ochrona obszarów 
nadwodnych poprzez wy-
korzystanie lokalnych zaso-
bów przyrodniczych”, któ-
ry obejmuje również zago-
spodarowanie terenów zie-
lonych na Górnym Borze. 
Skoczowski samorząd po-
starał się o dofinansowa-
nie inwestycji z budżetu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach. Jest to kwota 857 
588, 86 zł, która powędruje 
na termomodernizację trzy-
kondygnacyjnej kamienicy.

Na dwóch pię t rach 
obiektu znajdą się te ele-
menty, które będą służyć na-
uce, również poprzez zaba-
wę. Wystawy i elementy dy-
daktyczne będą w pełni in-
teraktywne i mają prezento-
wać m.in. bogactwo przyrod-
nicze Górnego Boru. Mło-
dzi ludzie - i nie tylko - któ-
rzy będą odwiedzać Centrum 
Edukacji Ekologicznej w 
Skoczowie dowiedzą się, jak 
wygląda obieg wody w przy-
rodzie, skąd bierze się smog i 

jak można poprawić powie-
trze, którym oddychamy. Bę-
dzie można ponadto poznać 
informacje na temat zasobów 
wody na świecie i jej braków, 
zaznajomić się ze szczegóła-
mi procesów zachodzących 
w skoczowskiej oczyszczal-
ni ścieków oraz poznać zasa-
dy zdrowego odżywiania się 
i spędzania czasu w natural-
nym otoczeniu. W atrakcyj-
ny sposób będzie można  na-
uczyć się też rozpoznawania 
odgłosów ptaków czy gatun-
ków ryb żyjących w Bładni-
cy. Niewątpliwą ciekawost-

ką będzie możliwość obej-
rzenia od środka pszczelego 
ula, kopca kreta, dziupli czy 
mrowiska. Co ważne, eks-
pozycja będzie skierowa-
na do szerokiego grona od-
biorców - od mieszkańców 
regionu i turystów począw-
szy, przez gości indywidual-
nych i rodziny z dziećmi, na 
zorganizowanych grupach 
szkolnych czy przedszkol-
nych skończywszy. Cały bu-
dynek i jego pomieszczenia 
zostaną ponadto dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W kamienicy oprócz sal 
multimedialnych znajdą się 
również sale konferencyjne, 
a pozostałe kondygnacje zo-
staną przystosowane do po-
trzeb Urzędu Miejskiego w 
Skoczowie i jego wydziałów, 
które obecnie są rozsiane po 
całym mieście. Na Górnym 
Borze z kolei zostaną zago-
spodarowane tereny wokół 
stawów - pojawią się tam 
ścieżki edukacyjno-przyrod-
nicze i sensoryczne, wskazu-
jące na lokalną faunę i fl orę, 
opisujące walory miejscowej 
przyrody.                   (kredo)

Obszar Natura 2000 obejmuje teren o powierzchni nie-
co ponad 1650 ha. W jego skład wchodzi południowo-za-
chodnia część Zbiornika Goczałkowickiego z odcinkami 
uchodzących do niego rzek Wisła i Bajerka, a także tereny 
bezpośrednio przylegające do tej części zbiornika. Ostoja 
ta została wyznaczona dla ochrony piskorza, kumaka nizin-
nego, wydry oraz siedliska starorzeczy i naturalnych eutro-
fi cznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami roślin prze-
ważnie zanurzonych lub zakorzenionych na dnie.

Nie wszystkie siedliska przyrodnicze na obszarze Natura 
2000 są zadowalające. Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Katowicach zidentyfi kował istniejące i potencjalne 
zagrożenia, by odpowiednio chronić bytujące na tym tere-
nie gatunki fauny i fl ory. Przykładowo, niektórym roślinom 
wodnym grozi zaniknięcie z powodu naturalnego wysycha-
nia ich siedlisk, a wydrom przeszkadza zbyt bliska obecność 
człowieka, który - uprawiając sporty i różne formy czynne-
go wypoczynku oraz rekreacji w plenerze, a także nie sprzą-
tając po sobie - ingeruje w ich otoczenie. Ponadto w pobliżu 
stanowisk wydry znajdują się drogi, na których może docho-
dzić do kolizji zwierząt z samochodami.                    (kredo)


