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

Mobilne biuro jedzie dalej
Region » 4800 przejechanych kilometrów, 2100 konsultacji i ponad 200 złożonych wniosków o dofinansowanie – to efekt wakacyjnej podróży Mobilnego Biura programu Czyste Powietrze. Bus dojechał łącznie do 58 gmin województwa śląskiego. Ze względu na ogromne zainteresowanie Zarząd
Funduszu zdecydował o przedłużeniu projektu jeszcze o miesiąc czyli do końca września. Mobilne
Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, realizowana przez dwa Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt zainaugurowano na początku lipca w Myślenicach. Pierwszą gminą województwa śląskiego gdzie zawitało Mobilne Biuro była
Pszczyna.

- Mimo, że w pierwotnej wersji działalność Mobilnego Biura planowana była na dwa wakacyjne miesiące, postanowiliśmy nie zwalniać jeszcze tempa
i zdecydowaliśmy o przedłużeniu wyjazdów o miesiąc, do końca września. Zainteresowanie
jest bowiem ogromne, a nie
wszystkie gminy zdążyliśmy

odwiedzić – wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Spotkania odbywają się z zachowaniem wszystkich zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne
dla mieszkańców. Eksperci katowickiego Funduszu doradzają
mieszkańcom w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, wymiany tzw. kopciuchów, pomagali w wypełnianiu wniosków, które można było
złożyć na miejscu. Tylko w dniu
inauguracji w Myślenicach udzielili 40 porad. Do tej pory Mobilne
Biuro przejechało ponad 4800 kilometrów, odwiedzając 58 gmin.
Pierwszą gminą otwierającą podróże po województwie śląskim
była Pszczyna, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast.
W czasie wyjazdów najwięcej
konsultacji udzielonych zostało w Tarnowskich Górach – 95,
w Radlinie 80 i Zabrzu 76. Natomiast najwięcej wniosków złożono podczas wizyty w Rybniku – 16.
- Mieszkańcy Rybnika wielokrotnie dopytywali czy mo-
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NAJPOPULARNIEJSZA NA ŚLĄSKU

Strażacy z Zawady Ks. z nowym wozem

Pomógł WFOŚiGW
Region » W miniony piątek, 3 września, strażacy z jednostki OSP w Zawadzie Książęcej odebrali nowy samochód pożarniczy.
Nowe Volvo klasyfikuje się
do kategorii wozów bojowych
średnich. Pojemność beczki
wynosi 3055L wody oraz 310L
środka pianotwórczego. Na pokładzie auta poza standardowym wyposażeniem znajdują się również m.in. agregat
prądotwórczy, pompa pływająca Niagara, pompa szlamowa,
elektryczna pompa zatapial-

na, pilarka ratownicza, przecinak spalinowy oraz 3 piły łańcuchowe. Nowy pojazd został
sfinansowany z pomocą wielu
instytucji, a całkowity koszt wyniósł 789 660zł z czego 249 660zł
pokrył budżet Gminy Nędza,
240 000zł Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 110 000zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej,
100 000zł Komenda Głowna
Straży Pożarnej, 80 000zł Województwo Śląskie i 10 000zł jednostka OSP Zawada Książęca. Oficjalne przekazanie ze
względu na obecną sytuacje
pandemii odbędzie się w innym
terminie.
(ug)

Region » Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem Moja Woda.
W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do
końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu,
przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi
100 mln zł.
- To ogromne zainteresowanie Programem pokazuje,
że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka
nie będzie trafiać do kanalizacji i rowów odwadniających.
Wyłapywana i gromadzona
w zbiornikach retencyjnych
będzie służyła np. do podlewania ogródka – mówi Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.

Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej i późniejsze
jej wykorzystywanie to główny cel Programu Moja Woda.
Nabór wniosków Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca. W ciągu dwóch miesięcy w Portalu
Beneficjenta zarejestrowano
2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2
mln zł, co sprawia, że katowicki

gą jeszcze liczyć na przyjazd
Mobilnego Biura. W związku
z tym uznaliśmy, że wyjdziemy,
a właściwie wyjedziemy im naprzeciw i jeszcze raz, 7 września, będziemy gościć w Rybniku w dwóch dzielnicach – Golejów i Chwałęcice – mówi Tomasz Bednarek.
Harmonogram wrześniowych wyjazdów Mobilnego Biura można znaleźć na stronie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/mobilne-biuro.html
Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze
złożonych zostało łącznie blisko 20 tys. wniosków o dofinansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację. Od
15 maja 2020 r. nabór wniosków
o dofinansowanie z programu
Czyste Powietrze odbywa się
na nowych zasadach. Maksymalna kwota dofinansowania,
w przypadku wymiany starego
„kopciucha”, termomodernizacji i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 30 tys. zł.

WFOŚiGW znalazł się na pierwszym miejscu pod względem
zainteresowania Programem.
Następne w kolejności są fundusze w Krakowie i Poznaniu.
- Właściciele domów mogą
uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie więcej
niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na
zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in.
przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien,
wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego
lub zamkniętego, szczelnego
lub infiltracyjnego – wyjaśnia
prezes katowickiego Funduszu.
Program Moja Woda został
przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie realizowany do 2024 r., przy czym
podpisywanie umów o dotacje
zaplanowano do 30 czerwca
2024 r., a wydatkowanie środków
do końca 2024 r. Budżet całego
Programu to 100 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys.
instalacji przydomowej retencji
i zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody rocznie.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU MOJA WODA:
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html

