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

Racibórz » Ogłoszony przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach konkurs odbył się ramach priorytetu OP 1.2. – Ochrona parków
wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym. W terminie
od 1 do 31 lipca tego roku złożono 5 wniosków. Dofinansowanie w formie dotacji
uzyskało 5 wniosków na łączną kwotę do 405 867,15 zł. Kto otrzymał wsparcie?

Racibórz » Prezentacji największych osiągnięć w zakresie inicjatyw ekologicznych
finansowanych przez Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej poświęcone będzie m.in. I Międzynarodowe Forum Ekologiczne.
Impreza odbywać się będzie od 16 do 18 września w Kołobrzegu, a weźmie w nim
udział prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, Gabriela Lenartowicz.

Rozstrzygnięto nabór z zakresu I Międzynarodowe
ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku na prace pielęgnacyjne
i konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków 137 422,82 zł. Ponadto: Powiat
Będziński (zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społeczne w Będzinie) - Rewitalizacja

zabytkowego parku 100 000,00
zł; Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej REPTY
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach - Ochrona parku zabytkowego w Reptach 76
037,53 zł; Gmina Częstochowa
- Poprawa stanu zdrowotnego
starodrzewu oraz odtworzenie
i wzbogacenie szaty roślinnej na

Forum Ekologiczne

terenie zabytkowych Parków
Staszica i 3-go Maja w Częstochowie 57 468,80 zł oraz Powiat Częstochowski Prace na
pielęgnacyjno-konserwacyjne
Ostatnich 10 lat było okresem
W I Międzynarodowym Fostarodrzewu na terenie zespo- wielkiej próby nie tylko dla Pol- rum Ekologicznym, weźmie
łu pałacowo-parkowego w Zło- ski jako nowego członka Unii udział kilkaset osób z Polski i zatym Potoku 34 938,00 zł. Razem Europejskiej, ale także dla ca- granicy. Impreza będzie miej405 867,15 zł.
łej Wspólnoty. Lata te niewątpli- scem do dyskusji i wymiany
eco wie obfitowały w wiele sukcesów, doświadczeń w zakresie zrówjednak przed Zjednoczoną Eu- noważonego rozwoju i poszaropą stoi jeszcze dużo wyzwań – nowania środowiska. Przedstainformują organizatorzy Forum. wiciele samorządów, świata naWśród wspomnianych wyzwań uki, przedsiębiorcy, media oraz
wymieniono m.in. pilną potrze- środowiska związane z ekolobę wypracowania porozumienia gią, dokonają analizy aktualnych
nat nad IV Rodzinnym Grzybo- w kwestii wspólnej polityki ener- zagrożeń i wyzwań w zakresie
braniem sprawuje Prezes Wo- getycznej i klimatycznej.
energii odnawialnej, gospodarki
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Racibórz » Rada Miasta Racibórz podjęła 27 sierpnia 2014 uchwałę, która umożliwi
w Katowicach Gabriela Lenartowicz. Stowarzyszenie „Nasze
skorzystanie z dotacji na modernizację źródeł ciepła również dzierżawcom, najemcom
Kalety” jest jednym z laureatów
i użytkownikom lokali mieszkalnych budynków wielorodzinnych pod warunkiem
edycji Konkursu „EkoAktywuzyskania zgody właściela oraz zapewnienia 5-letniej trwałości projektu.
ni’2014” organizowanego przez
WFOŚiGW w Katowicach.
eco

Rodzinne Grzybobranie w Kaletach
IV Rodzinne Grzybobranie odbędzie się 6 i 7 września
w Gminie Kalety. Celem imprezy
jest promocja grzybobrania jako
sposobu aktywnego spędzania
wolnego czasu na łonie przyrody a także edukacja ekologiczna. Członkowie Stowarzyszenia
„Nasze Kalety”, którzy są organizatorami imprezy chcą m.in.
uczyć uczestników Rodzinne-

go Grzybobrania prawidłowych
zachowań w lesie i szacunku dla
środowiska naturalnego.
W tym roku IV Rodzinne Grzybobranie odbędzie się w urokliwych zakątkach leśnych na terenie zbiorników wodnych w dzielnicach Zielona oraz Truszczyca.
Dla uczestników imprezy przygotowane zostaną konkursy
z nagrodami. Honorowy patro-

odpadami, zewnętrznych źródeł finansowania i inwestycji
ekologicznych.
Podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego podsumowany zostanie także dorobek organizacji pożytku publicznego działających na rzecz
ekologii. W czasie trwania Forum zorganizowane zostaną
Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014. Będą one okazją do
sprawdzenia trendów w ekologii, przetestowania nowych
technologii i zapoznania się
z ofertą ekologicznymi przedsiębiorcami.
W I Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu weźmie udział Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
Gabriela Lenartowicz.
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Łatwiej o eko-dotację

Uchwałą z 26 lutego 2014 r.
określono zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji
w Mieście Racibórz na lata 20132015. Zgodnie z nimi dotacji
udzielano wyłącznie właścicielom i współwłaścicielom budynków jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Przyjęta w sierpniu
zmiana umożliwi skorzystanie
z dotacji również dzierżawcom,
najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych budynków wielorodzinnych pod warunkiem
uzyskania zgody właściela oraz
zapewnienia 5-letniej trwałości
projektu.

Dotacje dla osób fizycznych
będących właścicielami lub najemcami lokalu mieszkalnego
w zabudowie wielorodzinnej na
terenie Miasta Racibórz mogą
być przyznane do modernizacji
źródła ciepła opartego o paliwo
stałe i wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w zabudowie
wielorodzinnej na terenie Miasta Racibórz pod warunkiem
fizycznej likwidacji starego
źródła i zastąpieniu go kotłem
opalanym gazem w wysokości
80% kosztów nie więcej niż 5000
złotych(w tym 3 000 złotych do
źródła ciepła i 2 000 złotych do
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).

Wnioski o dofinansowanie
ze środków gminnych przyjmowane są i realizowane na
bieżąco (do wysokości środków
zarezerwowanych w budżecie).
W Programie ograniczenia niskiej emisji liczba wniosków
jest ograniczona. Na dziś pozostały ostatnie miejsca na instalacje solarne i kotły w zabudowie wielorodzinnej. Trwa nabór
wniosków na 2015 rok.
Wniosek należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz ( ul. Stefana Batorego 6,
II piętro, pokój 202).
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Marszałek przypomina o składaniu
sprawozdań środowiskowych
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za korzystanie ze środowiska w 2013 roku oraz ok. 600
dotyczących opłaty produktowej. Obowiązek składania informacji o zakresie korzystania
ze środowiska dotyczy wszystkich przedsiębiorców i instytucji
publicznych, w tym szkół, szpitali, instytucji kultury.
Nie każdy podmiot składający sprawozdanie jest zobowią-

zany do wniesienia stosownych
opłat. Jest od nich zwolniony,
jeśli ich wysokość za dany rok
nie przekracza 800 zł za każdy
komponent.
Aby przypomnieć instytucjom oraz firmom o ich obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska, Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego we współpracy z gminami i powiatami
rozpoczął akcję informacyjną.

Zadaniem lokalnych partnerów jest upowszechnienie informacji w Internecie, mediach
lokalnych i przez wywieszenie
ogłoszeń.
Wszelkie informacje poświęcone kwestii opłat za korzystanie ze środowiska dostępne są
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

