WFOŚiGW

» 10

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

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

Białe certyfikaty
dały miastu 300 tys. zł
Racibórz » Świadectwa efektywności energetycznej, czyli
tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Dzięki nim miejska kasa
wzbogaciła się o 300 tys. zł.

Termodernizacja, docieplanie budynków i wymiana kopciuchów na nowe ekologiczne
źródła ciepła takie jak gaz czy
ciepło systemowe, to aktualnie
najlepszy możliwy sposób na
walkę z niską emisją. Działania
te wymagają ogromnych nakładów finansowych. Dlatego Miasto Racibórz pozyskuje środki
zewnętrzne m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej i z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Nie tylko pozyskujemy fundusze na te cele, ale także udaje
nam się odzyskać część poniesionych nakładów. Miasto odzyskało prawie 300 tysięcy złotych
dzięki temu, że zawarło umowę
z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Instytut pozyskał dla nas tzw. białe certyfikaty, które są świadectwem walki
z niską emisją przez termomodernizację, modernizację źródeł ciepła, modernizację oświetlenia i optymalizację przesyłu ciepła. Są to papiery wartościowe, które można uzyskać po
przedstawieniu audytów efektywności energetycznej,
Pieniądze, które odzyskało
miasto przeznaczone zostaną
na dalszą walkę z niską emisją w budynkach pozostających
w zasobie Miejskiego Zarządu
Budynków. Odzyskane środki
pozwolą na zmianę systemu
grzewczego w budynku przy
ulicy Basztowej 4 oraz przebudowę budynku przy ulicy Głubczyckiej 11.
UM Racibórz

Duże zainteresowanie

likwidacją
niskiej emisji
Racibórz » 2 marca zakończył się nabór do Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji. Mamy dla was już pierwsze informacje. Zainteresowanie programem było ogromne. W ramach tego projektu założono,
że w domach jednorodzinnych przeprowadzonych zostanie 110 termomodernizacji oraz wymianie podlegać będzie 210 kotłów, zamontowane zostanie też 50 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
W programie realizowanym
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach mieszkańcy
złożyli 270 wniosków na termomodernizację, 303 wnioski na
wymianę źródła ciepła oraz 47
wniosków na OZE. Raciborzanie zdecydowanie postawili na
gaz. To źródło ciepła wybrało
202 wnioskujących. Aż 179 wniosków dotyczy wymiany pieca
węglowego na piec gazowy. Tylko w 80 wnioskach mieszkańcy napisali, że chcą wymienić
stary piec węglowy na piec piątej generacji na „ekogroszek”.
Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszyła się biomasa. W
wydziale ochrony środowiska
złożono 15 wniosków na źródło
ciepła na pelet. Tylko 4 mieszkańców zdecydowało się ubiegać o dotację na pompy ciepła.

Tylko dwóch wnioskodawców
chciało podłączyć się w ramach
tego elementu PONE do ciepła
systemowego. W ramach programu wnioski złożyło również
47 mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W tym przypadku nowe źródło ciepła zawsze oparte
jest na gazie.
Teraz pracowników magistratu czeka jeszcze żmudna
praca nad weryfikacją wniosków. Decyzja o tym kto i w jakiej kolejności otrzyma wsparcie zależy od tzw. efektu ekologicznego. Pierwszeństwo
w otrzymaniu dotacji mają te
wnioski, których realizacja
przyczyni się do maksymalnego ograniczenia niskiej emisji.
UM Racibórz

Arboretum Bramy Morawskiej

z platformą widokową
Racibórz » Trwa już procedura, która wyłoni wykonawcę zadania.
Obiekt powstanie w miejscu starej skoczni narciarskiej, a dokładnie nad jej bulą, z widokiem na Zaczarowany Ogród. Finansowanie
zapewniono w ramach polsko-czeskiego projektu pod nazwą „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap 1”.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:
1. wykonanie wycinki drzew
– należy wyciąć drzewa, które znajdują się w strefie kolidującej z platformą widokową.
2. roboty ziemne – należy
wykonać niezbędne prace
ziemne związane z ukształtowaniem terenu oraz wykopy pod fundamenty.
3. wykonanie fundamentów
żelbetowych – należy wykonać prace związane z posadowieniem fundamentów
pod konstrukcję platformy
widokowej.
4. budowa platformy widokowej – obiekt o charakterze
rekreacyjnym, mający na
celu utworzenie w Arboretum atrakcji turystycznej dedykowany dla lokalnej ludności i osób odwiedzających
Arboretum.
5. zagospodarowanie terenu
przed platformą widokową
– utwardzenie nawierzchni
z kostki betonowej przeznaczonej do ruchu pieszego.
Konstrukcja platformy wi-

dokowej jest stalowa na fundamencie żelbetowym. Podłogę stanowią drewniane bale.
Wszystkie elementy stalowe
będą ocynkowane. Nie projektuje się malowania konstrukcji
stalowych. Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania
obiektu w obrysie zewnętrznym
konstrukcji zaprojektowano balustradę stalową wraz z wstawkami z szyby hartowanej. W celu zwiększenia atrakcyjności,
zaprojektowano wstawkę ze
szkła hartowanego w podłodze tarasu.

(w)

Kiedy przypada okres lęgowy ptaków?
Region » Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie
i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten
nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy.
Okres lęgowy ptaków to czas
dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych.
Dla poszczególnych gatunków
czas ten jest inny. Ogólne ramy mogą się także nieznacznie
przesuwać w poszczególnych
latach, w zależności od panujących warunków pogodowych.
Niektóre gatunki zaczynają lęgi wcześnie, inne późno. Różna

jest też długość okresu lęgowego, np.: u bielików trwa on od
stycznia do lipca, u wróbli – od
lutego/marca do sierpnia, u jerzyków – od maja do sierpnia.
Żadne przepisy nie definiują
kiedy okres lęgowy ptaków się
kończy, a kiedy zaczyna. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt jest wskazany okres od
16 października do końca lutego, jednak jest to jedynie okres,
kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek,
obiektów budowlanych i terenów zieleni.
Pozostały przedział czasu
(1 marca – 15 października) często jest interpretowany jako
okres lęgowy ptaków. Nie jest
to jednak interpretacja właściwa, gdyż okres lęgowy jest przedziałem czasu indywidualnym
dla każdego gatunku ptaka i wynika z jego biologii.

Zakazy dotyczące gatunków
chronionych

Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od
okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków
chronionych (nie tylko ptaków,
również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in.:
 niszczenia siedlisk lub ostoi
będących obszarem rozrodu,
wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
 niszczenia, usuwania lub
uszkadzania gniazd,

 umyślnego płoszenia lub
niepokojenia.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie
będzie znacznych rozmiarów
albo szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu Karnego (art. 181).
Ważnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy zwierzęciu trzeba pilnie pomóc.
Nawet jeśli zwierzę jest objęte ochroną gatunkową, a jest

ranne lub osłabione, nie trzeba
uzyskiwać zezwolenia na jego
schwytanie i przetransportowanie w celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej lub przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Lista takich
ośrodków z numerami telefonów kontaktowych do danej placówki jest dostępna na naszej
stronie internetowej.
Dodatkowe informacje na temat ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew lub krzewów można znaleźć na stronie
Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
RDOŚ Katowice

