WFOŚiGW « 3

Piątek | 15 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » 620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu w ramach dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-gaśnicze na
terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście
na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach - Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś.

FUNDUSZE WSPIERAJĄ OCHRONĘ LASÓW

Po raz kolejny łączymy siły
z innymi Funduszami i wspólnymi środkami chcemy wspomóc
Lasy Państwowe, które są dobrem narodowym nas wszystkich. Nasze wsparcie finansowe
to nasz wkład w poprawę bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę z tego jak wolno las
rośnie, a jak szybko może go pochłonąć pożar – mówi Aleksandra Drescher, prezes WFOŚiGW
w Opolu.
Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych cztery Fundusze przeznaczą łącznie 620 tys.
zł. Katowicki Fundusz – 400 tys. zł,
Opolski i Wrocławski po 100 tys.
zł i Krakowski – 20 tys. zł. Środki

pozwolą zarówno na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej,
jak i dostarczenie wielu niezbędnych informacji dostępnych jedynie podczas obserwacji z powietrza. Jednocześnie działania te
wiążą się bezpośrednio z ochroną klimatu poprzez ograniczanie
szkodliwej emisji CO2, będącej
następstwem pożarów.
- Tylko wczesne wykrywanie
ognisk pożarowych może uchronić nas i środowisko naturalne
od katastrofalnych skutków. Dlatego loty patrolowo-gaśnicze na
terenach leśnych są tak bardzo
ważne i konieczne, żeby szybko zlokalizować zarzewie ognia,
a powstający pożar zdusić w zarodku. Wszyscy mamy w pamięci

gigantyczny, a zarazem tragiczny w skutkach pożar w okolicach
Kuźni Raciborskiej sprzed lat –
dodaje Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
30 lat temu, 26 sierpnia 1992
roku, w okolicach Kuźni Raciborskiej wybuchł gigantyczny
pożar, w którym zginęły 3 osoby, a 50 zostało rannych. W płomieniach zginęli młodszy kapitan Andrzej Kaczyna z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej
w Raciborzu i druh Andrzej Malinowski z OSP Kłodnica z Kędzierzyna-Koźla. To nie jedyne
ofiary szalejącego żywiołu. Zginęła także przypadkowa osoba
– kobieta, potrącona przez pędzący do pożaru wóz strażacki,
który wpadł w poślizg i wypadł
z drogi. Pożar w Kuźni Raciborskiej określany jest największym,
jaki miał miejsce w Polsce oraz
Europie Środkowej po II wojnie
światowej. Spłonęło wówczas ponad 9 tysięcy hektarów na terenie dwóch województw (ówczesnego katowickiego i opolskiego)

i trzech nadleśnictw (Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn).
Przyczyną była najprawdopodobniej iskra, spod kół hamującego
przy lesie pociągu.
- Skutki pożaru o dużym zasięgu są odczuwalne dla środowiska
przyrodniczego przez wiele lat,
a część gatunków roślin i zwierząt może już nigdy nie powrócić na dany obszar. Dlatego kolejny rok wspieramy ochronę lasów, aby uniknąć potencjalnych
katastrofalnych pożarów, które
zniszczyłby znaczne obszary leśne doprowadzając do utraty siedlisk i różnorodności biologicznej
- wyjaśnia Łukasz Kasztelowicz,
prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.
Loty będą realizowane na terenach leśnych województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Śmigłowce
i samoloty patrolowo-gaśnicze
odpowiadają za lokalizację pożarów oraz szybkie rozpoczęcie
akcji gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzu-
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pełnienie zapasu wody i ponowne pojawienie się na miejscu akcji gaśniczej, zarówno samoloty
jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu minut. Duża
liczba punktów czerpania wody
daje możliwość szybkiego dotarcia i powrotu w rejon pożaru. Ponadto patrolowanie i obserwacja rozwoju pożaru z powietrza
zwiększa bezpieczeństwo osób
zaangażowanych w akcję gaśniczą, a samoloty mogą dokonywać
zrzutów środków gaśniczych na
obszary, w których przebywanie
strażaków jest bardzo niebezpieczne (np. płonące młodniki)
lub nawet niemożliwe.
- Loty patrolowe nad terenami leśnymi stanowią nieodzowny
element działań na rzecz bezpieczeństwa, również środowiskowego. A takie działania zawsze
pozostają w centrum zaintere-

sowania naszego Funduszu. Zdecydowanie należy więc wspierać
działalność Lasów Państwowych
w tym zakresie. Cieszymy się, że
mamy w tym swój wkład – mówi Kazimierz Koprowski, prezes
WFOŚiGW w Krakowie.
To nie pierwsza taka ponadregionalna inicjatywa czterech wojewódzkich Funduszy. W ubiegłym roku cztery WFOŚiGW po
raz pierwszy zwarły szeregi, dzięki czemu lasy otrzymały niemal
pół miliona złotych dofinansowania. Dwa lata temu było to 350 tys.
zł, ale wtedy na dofinasowanie
złożyły się Wojewódzkie Fundusze w Katowicach i Opolu. W ciągu trzech lat na dofinansowanie
lotów patrolowo-gaśniczych fundusze wydały wspólnie niemal
1,5 mln zł.

Racibórz » W cieszącym się dużą popularnością i stale rozwijanym programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego
pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie
można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

RATUSZ WCIĄŻ
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CZYSTE POWIETRZE+, czyli preﬁnansowanie w programie
Czyste Powietrze Plus
Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od czasu jego
uruchomienia we wrześniu 2018
r. podlega stałej ocenie i ewaluacji – tak, aby mógł jak najlepiej
służyć głównemu celowi, czyli
wspieraniu wymiany kotłów na
paliwa stałe na nowocześniejsze
źródła ciepła wraz z kompleksową termomodernizacją budynków mieszkalnych. Proponowana
zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie
uwarunkowania geopolityczne
i rynkowe, w tym inﬂację i rosnące ceny nośników energii. Teraz
beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację.
– Ogłaszamy dzisiaj nowy,
ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów
jednorodzinnych, którzy wciąż
mają stare piece węglowe. Jest to

program CZYSTE POWIETRZE
+, podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Istotą
tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże
osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają
pieniędzy, żeby podjąć się takiej
inwestycji z własnych środków.
Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda
złotych na to działanie. Liczymy,
że dzięki temu jeszcze tego lata
i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin
w całej Polsce może skorzystać
z programu i przejść na bardziej
ekologiczne źródła ogrzewania
swoich domów.
Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3)
części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla
nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania

ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie
do trzech umów z wykonawcami.
Mogą one zostać dostarczone na
etapie uzupełniania wniosku, na
co wnioskodawca będzie miał 10
dni roboczych. Prefinansowanie
w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji,
przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie
z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami
programu.
– Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to kolejny
krok w szeregu działań, których
skutkiem ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu
w Polsce, jakim są piece na paliwa
stałe oraz idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym kraju – zaznacza
Paweł Mirowski, zastępca preze-

sa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Przypomnę, że 25 stycznia
br. uruchomiliśmy zmiany na
rzecz najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych,
czyli finansowe wsparcie wymiany pieca i ocieplenia domu. Obecnie sprawiamy, że remont będzie
można jeszcze szybciej i sprawniej przeprowadzić, dysponując
niemal od razu dużą częścią pieniędzy z dotacji – podsumowuje
wiceszef NFOŚiGW.
Dokumenty trzeba będzie
składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków
o dofinansowanie NFOŚiGW
(GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku
braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza,
ręcznego podpisania i przesłania
pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam
wniosek o dofinansowanie (jego
formularz) zostanie poszerzony
o dodatkowe warunki związane
z prefinansowaniem, jeśli wnio-

skodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.
Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno
trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia
umowy z beneficjentem będzie
uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50
proc. przyznanej wartości dotacji
jako część jego wynagrodzenia.
Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność,
zawierający ostateczną fakturę,
protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości
prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez
beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno
nastąpić w ciągu 30 dni od daty
złożenia dokumentu przez beneficjenta.
(eco)

(eco)

PRZYJMUJE

wnioski o dotację
- Przypominamy mieszkańcom, że nadal możliwe jest złożenie wniosku o wymianę starego źródła ciepła zarówno
w budynkach jednorodzinnych
jak i w lokalu mieszkalnym podał w komunikacie Urząd
Miasta.
- Można również uzyskać
dotację na kolektory słoneczne oraz pompę ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej
użytkowej (OZE) - dodano. Regulamin dofinansowania wraz
z wnioskiem do pobrania ze
strony internetowej: https://
www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Program_ograniczenia_emisji lub w Wydziale
Ochrony Środowisk i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.
Nabór wniosków potrwa do
wyczerpania puli środków finansowych.
(um)

