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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bytom » By zobaczyć rzadkie gatunki roślin z różnych części świata, nie trzeba
odbywać dalekiej podróży. Namiastkę egzotyki mamy już na wyciągnięcie ręki –
w Parku Miejskim w Bytomiu. W czwartek, 29 października otwarty został miniogród dendrologiczny przy ul. Tarnogórskiej 1. Miniarboretum urządzono na terenie
bazy socjalno-technicznej należącej do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej. Kiedyś można tam było kupić kwiaty doniczkowe, jednak przez wiele
lat potencjał tego miejsca był niewykorzystany.

Egzotyczny ogród powstał w Bytomiu
W 2013 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o dofinansowanie utworzenia
mini arboretum w formie dotacji do zakupu roślin. W ramach
prac przy ul. Tarnogórskiej uporządkowano teren, wykonano
nowe alejki, trawniki oraz system nawadniania. Imponująco wygląda też liczba nasadzeń,
bo na 2025 mkw. posadzono 47
drzew, 742 szt. krzewów, 1448 szt.
bylin, 32 pnącza oraz 1080 szt.
roślin cebulowych. Łączna kwota zakupu sadzonek to ponad 60
tys. (60% tej kwoty dofinansował
WFOŚiGW). Ponad 60% roślin
w ogrodzie to bardzo rzadkie
gatunki i odmiany pochodzące
z różnych stron świata i różnych
stref klimatycznych. Rośliny te
będą niewątpliwie atrakcją dla
odwiedzających bytomskie arboretum.

Warto wspomnieć, że w centralnej części ogrodu powstała
oranżeria, w której będzie można podziwiać wyjątkowe okazy
roślin i egzotycznych ptaków
i gadów. Swój dom znalazł tam
m.in. amadyniec, afrokulczyk
mozambijski, amadyna zebrowata czy żółw żółtolicy. W tym
roku na zakup roślin wraz z tabliczkami informacyjnymi pozyskano ponad 25 tys. zł. Tuż przy
oranżerii znajduje się budynek
kotłowni, w której utworzono
małą salę dydaktyczną, gdzie
już wkrótce uczniowie bytomskich szkół będą odbywać ciekawe lekcje przyrody.
Źródło: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
WFOŚiGW

Oczyszczalnia ścieków typu lemna

w Świerklańcu będzie przebudowana
Umowę na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa
oczyszczalni ścieków Lemna
w gminie Świerklaniec” podpisano 26 października. W uroczystości wziął udział Andrzej Pilot,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczką
z WFOŚiGW.

» Prawie 650 tysięcy złotych przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej. Beneficjentami Funduszu jest 26 gmin z województwa śląskiego,
w tym Gmina Racibórz (z kwotą dotacji 41 328 zł) i Gmina Kuźnia Raciborska (29
203,20 zł).
Zakres inwestycji

WFOŚiGW dofinansowuje

plany gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.
Informacje zawarte w opracowanym dokumencie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych
działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany
dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób
optymalny do istniejących warunków lokalnych.
Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku
tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.
PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach jest partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
Z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w projekcie uczestniczy pięć osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem
otrzymały tytuł certyfikowanego doradcy energetycznego. Doradcy, dzięki zdobytym
umiejętnościom m.in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych
źródeł energii, są przygotowani w pierwszej kolejności
do wsparcia gmin, powiatów,
Urzędu Marszałkowskiego
w zakresie przygotowywania
i późniejszej weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej. W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szko-

leniu i wsparciu energetyków
gminnych, a wreszcie przy
przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.
Przewidujemy, iż docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy
i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania
związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Zachęcamy Państwa do
kontaktu z naszymi doradcami, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, które już
teraz mogą poddać weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami NFOŚiGW i WFOŚiGW
w Katowicach posiadane plany
gospodarki niskoemisyjnej lub,
jeżeli są w trakcie ich opracowania, mogą uzyskać informacje pomocne do ich utworzenia.
WFOŚiGW

obejmuje:

• modernizację oczyszczalni
ścieków Lemna typu stawowego na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną;
• zwiększenie przepustowości
z Qd śr = 922 m3/d do Qd śr
= 1 500 m3/d (zwiększenie
przepustowości o 578 m3/d);
• zwiększenie przepustowości
z 5646 RLM do 11 530 RLM
(wzrost o 5 884 RLM);
• oczyszczenie ścieków w ilości do Qd śr = 1 500 m3/d do
parametrów określonych
w pozwoleniu wodnprawnym

na odprowadzenie ścieków.
Koszt całkowity projektu to 11
960 433,02 złotych, koszt kwalifikowalny: 9 710 332,20 złotych,
kwota przyznanego dofinansowania: 8 253 782,37 złotych, pożyczka z WFOŚiGW: 1 165 239,86
złotych, wkład własny Beneficjenta: 2 541 410,79 złotych.
Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na
31.12.2015 roku, a datę potwierdzenia efektu ekologicznego do
31.03.2016 r.
WFOŚiGW

» Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28
października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka
ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”,
która odbyła się w Poznaniu.

Porozumienie WFOŚiGW z NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji
Wdrażającej dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
2014-2020 Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu, podpisał porozumienia
z WFOŚiGW.
– Wsparcie wojewódzkich funduszy pomoże nam przy sprawnej realizacji zadań Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Porozumienie
stwarza warunki do wykorzystania, utrwalenia i wzmocnienia potencjału kadrowego oraz
doświadczeń, zdobytych przez
wojewódzkie fundusze w poprzedniej perspektywie finansowej – powiedziała Małgorzata
Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej.
WFOŚiGW w Białymstoku,
Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu podjęły się wykonywania zadań z działania 2.3. Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach. Jego celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Zostanie to osiągnięte poprzez
inwestycje w projekty gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Unia
Europejska przeznaczyła na to
działanie ponad 1,6 mld euro.
Pomoc jest kierowana do samorządów. Ponadto, WFOŚiGW
w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie będą uczest-

niczyły we wdrażaniu działania
2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Celem tego działania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, podlegających składowaniu. Zrealizowanie tego celu będzie możliwe
m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów. Alokacja z unijnego budżetu na ten
cel wynosi niemal 933 mln euro, beneficjentem są samorządy.
Porozumienia podpisała Prezes Zarządu NFOŚiGW, Małgorzata Skucha oraz Prezesi wojewódzkich funduszy. WFOŚiGW
w Katowicach reprezentował
Prezes Zarządu Andrzej Pilot.
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