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WEŹ PIENIĄDZE I POSADŹ LAS. O ŚRODKI MOŻNA SIĘ STARAĆ DO KOŃCA LIPCA

PRZEDSZKOLAKI MOGĄ ZATRZYMAĆ SMOG. W NAGRODĘ DOSTANĄ OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Właściciele gruntów o słabszej jakości, ale za to idealnie nada-
jącymi się do tego, by posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten 
cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.

Pomoc w ramach tworzenia terenów zalesionych skierowane 
jest do rolników, którym został nadany numer identyfikacyjny w 
trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności. Beneficjentem mogą być również samorządy.

- Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 
0,1 hektara i minimum dwadzieścia metrów szerokości. Chyba, że 
graniczy ona z lasem - wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu 
- informują urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. - Maksymalny obszar pod zalesienie nie może liczyć 
więcej niż dwadzieścia hektarów. W przypadku gruntów z sukce-
sją naturalną, średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wy-
niku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 
dwudziestu lat - dodają.

Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi 
wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego 
Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do 
wniosku o dotację.
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Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, 
która ma zrekompensować koszty realizacji zadania oraz jego 
ochronę. Jej wysokość wynosi pomiędzy 8,3-12,7 tys. zł zł za hek-
tar. Rozpiętość kwot uzależniona jest od grupy gatunków drzew 
użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru 

Ruszyła druga edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej skie-
rowanej do placówek przedszkolnych z województwa śląskiego. 
Organizuje ją urząd marszałkowski wraz z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

„Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” to dzia-
łanie władz samorządu, które ma u najmłodszych mieszkańców 
śląskiego kształtować właściwe postawy proekologiczne, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie niskiej emisji. Ma 
zadanie uświadamiać problem smogu i złej jakości powietrza, jego 
niekorzystnych konsekwencji wpływu na zdrowie i konieczność 
przeciwdziałania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

– Chcemy edukować najmłodszych, ich rodziców i opiekunów 
oraz wspólnie zadbać o jakość powietrza w regionie, bo od niej 
zależy jakość naszego zdrowia i życia” – podkreślała Izabela Do-
mogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego ogłaszając start 
kampanii.

Budżet tegorocznej edycji to przeszło 1,5 mln zł, uwzględniając 
również środki przekazane przez Fundusz. Pozwoli to ufundo-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay wać placówkom, które wezmą udział w programie, około tysiąca 
oczyszczaczy powietrza. Po dwa na każde z przedszkoli.

Co ważne, udział mogą potwierdzić przedszkola publiczne, które 
nie uczestniczyły w pierwszej edycji. Dyrektor powinien przesłać 
drogą elektroniczną wypełnioną deklarację na adres przedszko-
lak@slaskie.pl. O zakwalifikowaniu placówki na listę decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

– Kampania obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjno-in-
formacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie ak-
cji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Placówkom 
zakwalifikowanym do udziału, oprócz oczyszczaczy powietrza, 
przekazane zostaną materiały w postaci zestawów ćwiczeń i ksią-
żeczek. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu 
na zdrowie. W przedszkolach pojawią się plakaty oraz tablice in-
formujące o stanie jakości powietrza – wyjaśnia biuro prasowe 
urzędu marszałkowskiego.

Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się 495 placówek. Ostatecznie 
udział wzięło 121, do których trafiło pół tysiąca urządzeń do fil-
tracji powietrza. Nabór wniosków potrwa do końca czerwca, a 
wyczerpujących informacji można zasięgnąć wchodząc na stronę 
powietrze.slaskie.pl.

sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

- Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesio-
nego terenu w wysokości 8,82 zł za metr bieżący lub za zabezpie-
czenie drzewek trzema palikami w wysokości 1,1 tys. zł za hektar 
- podkreślają pracownicy ARiMR.

Do zalesionych gruntów ich właściciel może otrzymać także pre-
mię pielęgnacyjną i zalesieniową. Pierwsza wypłacana jest przez 
pięć lat od momentu zalesienia i sięga od 794 zł do 1,6 tys. zł za 
każdy hektar. Druga z kolei stanowi zryczałtowaną płatność z ty-
tułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rol-
niczej.

- Wypłacana jest ona w wysokości 1,2 tys. zł za hektar, corocznie 
przez dwanaście lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielę-
gnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorzą-
du terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw - zaznaczają urzędnicy.

To właśnie ta instytucja przyjmuje wnioski. Można je przekazy-
wać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektronicz-
ną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnej wrzutni 
lub osobiście. Dokumenty o pomoc w tym zakresie można składać 
do 31 lipca.
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Z początkiem lipca ruszy przygotowany przez Ministerstwo 
Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej program „Moja Woda”. Dotacje mają sięgać 5 tys. 
zł, a do 2024 roku budżet zadania ma osiągnąć pułap 100 mln zł.

Inicjatorzy za główny efekt stawiają sobie osiągnięcie poziomu 
zatrzymania 1 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie 
w przydomowych instalacjach retencyjnych. Ma to być jednym z 
elementów przeciwdziałania postępującemu zjawisku wysuszania 
wód gruntowych, pozytywnie wpłynąć na dostępność wody i mi-
nimalizować jej deficyt.

– Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instala-
cji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje 
spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w 
miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To ozna-
cza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży 
kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów na-

Krajowa Agencja Poszanowania Energii przygotowała narzę-
dzie, które pozwoli określić grubość niezbędnego ocieplenia 
domu jednorodzinnego.

Specjalny kalkulator powstał na zlecenie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma pomagać benefi-
cjentom przygotowującym wnioski do programu „Czyste Powie-
trze”. Jak zapewniają przedstawiciele instytucji, jest on niezwykle 
łatwy w obsłudze i intuicyjny.

– Pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ocie-
pleniu wybranych przegród budowlanych, między innymi ścian, 
stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane 
od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkow-
nik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyj-

Z początkiem czerwca trzydzieści siedem jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z województwa otrzymało promesy 
finansowe na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśni-
czych. Pośród nich znalazły się trzy z powiatu częstochowskie-
go oraz jedna z kłobuckiego.

Wsparcie strażaków i doposażenie ich w niezbędny sprzęt do 
ratowania życia, zdrowia i mienia realizowane jest przy wydat-
nym współudziale Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizują 
„Ogólnopolski Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. W 
tym roku przeznaczone zostanie na ten cel 10 mln zł.

– Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania dba o śro-
dowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając skutkom róż-
nego rodzaju klęsk żywiołowych. W swoich zadaniach strażacy 
często uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszcze-
nia środowiska, czy też skażenia środowiska w wyniku wypad-
ków, awarii czy innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz od 
lat wspiera działania tych jednostek, bo poprzez ich działania 
chronimy środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanie-
czyszczenia – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Podczas uroczystości wręczenia gwarancji finansowych dla OSP, 
która odbyła się 5 czerwca w Bytomiu, obecni byli również dru-
howie z naszego regionu. Odebrali je strażacy z Jaskrowa, Lgoty 
Małej, Rybnej oraz Truskolas.
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ZATRZYMAĆ WODĘ. 100 MLN ZŁ NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SUSZY SPECJALNY PROGRAM POZWOLI DOBRAĆ WŁAŚCIWE PARAMETRY 
IZOLACJI BUDYNKU

JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ E-WNIOSKI W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

STRAŻACY ODEBRALI PROMESY NA ZAKUP SAMOCHODÓW. 
KOLEJNY NABÓR TRWA
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walnych – poinformował na jednej z konferencji prasowych mini-
ster klimatu Michał Kurtyka.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

– Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i urucho-
mienie instalacji, takich jak zbiornik retencyjny lub podziemny, 
oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzysta-
nia zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości – pre-
cyzuje biuro prasowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dysponentami budżetu programu będzie szesnaście wojewódz-
kich oddziałów Funduszu. Do do nich każdy właściciel domu 
jednorodzinnego będzie mógł złożyć wniosek, już po 1 lipca tego 
roku. Dotacja ma sięgnąć 5 tys. zł, przy czym stanowić nie więcej 
niż 80 proc. kosztów. Ważne, by były one poniesione po 1 czerw-
ca.

nego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji 
wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe 
wymagania techniczne, które wejdą w życie od 31 grudnia – infor-
mują urzędnicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

10 czerwca zaczęła działać platforma, która bez wychodzenia 
z domu pozwala składać aplikacje o wsparcie inwestycji w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”.

Aby skorzystać z tej ścieżki przesłania dokumentów należy wejść 
na stronę serwisu gov.pl. Tam można wypełnić wniosek, dołączyć 
do niego wymagane załączniki oraz go podpisać. Tutaj niezbędne 
będzie skorzystanie z profilu zaufanego bądź podpisu kwalifiko-
wanego, które potwierdzą tożsamość osoby wnioskującej.

- Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonu-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
je dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na 
portalu beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właści-
wego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i pod-
pisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papie-
rowej do WFOŚiGW lub gminy - informuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

15 maja weszły w życie regulacje, które diametralnie zmieniają za-
sady przyznawania dofinansowania w priorytetowym programie 
termomodernizacji budynków i wymiany starych, nieefektyw-
nych źródeł ciepła. O zmianach można przeczytać tutaj.

Od 18 maja Fundusz uruchomił kolejny nabór. W tym roku składa 
się on dwóch części. Dokumenty aplikacyjne, zawierające oprócz 
wniosku również wszystkie niezbędne załączniki, będą przyjmo-
wane aż do końca roku lub do wyczerpania puli dostępnych środ-
ków.

– W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln zł na dofinan-
sowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach 

części drugiej – 2,5 mln zł na dofinansowanie drobnego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych – podkre-
śla szef śląskiego funduszu.

W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie OSP i PSP, WFOŚiGW 
przeznaczył łącznie ponad 67 mln zł, z czego około 11 mln zł to 
środki NFOŚiGW. Dofinansowano wyposażenie i sprzęt dla jed-
nostek, w tym łącznie 206 pojazdów.

Z aplikacji można skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl, 
wchodząc w zakładkę „Warto wiedzieć” lub też na stronie kalku-
latorczystepowietrze.kape.gov.pl. Narzędzie będzie też dostępne 
na portalach beneficjenta wszystkich wojewódzkich funduszy.


