
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3 października, przy udziale Pre-
zesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pi-
lota uroczyście otwarto ekopracownie 
w Szkole Podstawowej nr 37 oraz Gim-
nazjum nr 2 w Bytomiu. Powstanie pra-
cowni było możliwie dzięki wygranej 
w konkursie Zielona Pracownia, zor-
ganizowanym przez WFOŚIGW w Ka-
towicach. Warto wspomnieć, że pro-
jekty placówek znalazły się w gronie 
21 laureatów z całego regionu i wy-
różniały się oryginalnością, kreatyw-
nością i innowacyjnym podejściem do 
tematu ekologii. Szkoła Podstawowa 
nr 37 otrzymała z Funduszu dofinan-
sowanie w wysokości 19017 zł na pro-
jekt „Z przyrodą za pan brat”, w ra-
mach którego odnowiono salę przyrod-

niczą, utworzono Klub Młodego Ekolo-
ga dla uczniów klas od 4 do 6 oraz Eko 
- hodowlę roślin i Eko Punkt, w którym 
uczniowie będą zbierać surowce wtór-
ne i uczyć się ich właściwej segregacji. 
Natomiast w Gimnazjum nr 2 zrealizo-
wano projekt „Science Planet - Plane-
ta Nauk”. Dzięki nowoczesnemu wypo-
sażeniu pracowni zajęcia lekcyjne są tu 
nie tylko ciekawym doświadczeniem, 
ale także umożliwiają realizacje pasji 
i zainteresowań naukowych uczniów. 
Było to możliwe dzięki wsparciu Fundu-
szu w kwocie 30 240 zł.

Zapraszamy do obejrzenia ma-
krofotografii wybitnych fotografów 
przyrody i jednocześnie jej wiel-
kich miłośników - pań: Barbary Ku-
dławiec, Aleksandry Radołowicz- 
Nieradzik i Bogusławy Jankow-
skiej oraz panów: Marcina Karet-
ty, Konrada Wiśniewskiego, Romu-

alda Cicho-
sa, Mirosła-
wa Wantocha- 
Rekowskiego, 
Tadeusza Bziuka, 
Jarosława Szkodzika, 
Marka Siwulskiego i Mate-
usza Walczaka. 

- Wystawą „Grzyby - mistrzowskie 
rzeźby natury” zorganizowaną ra-
zem z Polskim Towarzystwem Myko-
logicznym chciałbym zachęcić Pań-
stwa do przyjrzenia się różnorod-
ności świata grzybów, które stano-
wią oddzielne królestwo obok roślin 
i zwierząt. Jest to królestwo niezwy-
kle bogate, gdzie grzyby owocniko-
we - przedstawione na niniejszej wy-
stawie - stanowią tylko niewielki jego 
wycinek, ale niezwykle fascynują-
cy i zaskakujący swym bogactwem 

form, kształtów i kolorów 
- powiedział dr Paweł 

Kojs, dyrektor Ślą-
skiego Ogrodu 

Botanicznego 
w Mikołowie.

W y s t a -
wa będzie 
p o ł ą c z o n a 
z obchoda-

mi Światowe-
go Dnia Żywno-

ści, który startuje 
od godz. 12 i potrwa 

do 18, a w jego trakcie 
przewidziano wiele ciekawych 

imprez, wykładów oraz kiermaszy. 

4 października w Gma-
chu Sejmu Śląskiego 
odbyła się konferencja 

prasowa, dotycząca konse-
kwencji zmiany prawa wod-
nego. W spotkaniu udział 
wzięli, m.in. marszałek wo-
jewództwa śląskiego Woj-
ciech Saługa oraz Andrzej 
Pilot, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

Przyjęcie nowego Pra-
wa wodnego może w znaczą-
cy sposób ograniczyć możli-
wości finansowania przedsię-
wzięć z zakresu ochrony środo-
wiska w województwie śląskim. 
Wszystkie opłaty z tytułu zanie-
czyszczeń powinny trafiać bez-
pośrednio do regionu, w którym 
następują. Ich obecna bezpo-
średnia dystrybucja przez wo-
jewódzkie fundusze w sposób 
przejrzysty pozwala stwierdzić, 
że każda wpłacona złotówka 
była przekazywana na inwe-
stycje ekologiczne w regionie,  
w którym opłaty uiszczano.  
Z tych pieniędzy finansuje się, 
m.in. zadania z zakresu zaopa-
trzenia ludności w wodę i od-
prowadzania oraz oczyszczania 
ścieków komunalnych. W nowej 
ustawie wojewódzkie fundusze 
są pozbawiane ich obecnych 
przychodów z zakresu opłat za 

pobór wód, a głównie za odpro-
wadzanie ścieków.

- Te dwa komponenty opłat 
- woda i ścieki - stanowią ok. 
40% sumy opłat za korzysta-
nie ze środowiska pobieranych 

przez marszałka. W tej chwi-
li jest to suma 117 mln złotych, 
które Urząd Marszałkowski 
przekazuje Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowi-
ska. Po proponowanych zmia-
nach ok. 50 mln złotych nie trafi 
do redystrybucji w wojewódz-
twie, a zostanie przekazane do 
Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska, które otrzyma 
90 procent tej kwoty, 10 pro-
cent trafi do Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody 
Polskie - powiedział Andrzej Pi-
lot, prezes WFOŚiGW.

Zapłacimy więcej  
nie tylko za  
wodę i ścieki.

Wzrosną też pośrednie kosz-
ty - więcej zapłacimy za prąd, 
ciepło, a przez to i inne towary. 
Protestują środowiska gospo-
darcze, m.in. rolnicy, hodowcy 
ryb czy farmaceuci - wszyscy 

mówią o zagrożeniu konkuren-
cyjności, a nawet opłacalności 
prowadzonej działalności. Pod-
wyżki cen wody to wzrost wy-
datków w szkołach, przedszko-
lach, szpitalach i innych obiek-
tach użyteczności publicznej,  
a więc w samorządach.

- Zwrócę się z apelem do 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, by wywierali na-
cisk na parlamentarzystów, by 
powstrzymać wprowadzenie 
złego prawa  - mówił Wojciech 
Saługa, marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego.

Zapowiadany rządowy pro-
jekt ustawy Prawo wodne prze-
widuje m.in. znaczne podwyżki 
stawek za korzystanie ze środo-
wiska w zakresie poboru wód. 
Zmiany te mają wejść w życie  
1 stycznia 2017 roku. W przy-
padku Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów szaco-
wane koszty z tytułu opłat za po-
bór wody wzrosną z 6 mln zł do  
60 mln zł, stając się główną pozy-
cją kosztów Spółki. Przekłada się 
to na wzrost hurtowej ceny wody 
sprzedawanej przez Spółkę  
z 2,25 zł/m3 do 2,74 zł/m3 net-

to. W konsekwencji to więk-
sze opłaty za wodę dla każdego 
użytkownika. 

Rocznie, średnio 
opłaty za wodę  
na rodzinę wzrosną 
o 100 zł.

Samorządowcy zwrócili rów-
nież uwagę na dodatkowe kosz-
ty. Chodzi o kwoty za deszczów-
kę i topniejący śnieg. Obecnie 
z tytułu odprowadzenia wody 
deszczowej płacą Urzędowi 
Marszałkowskiemu kilkaset ty-
sięcy złotych opłat rocznie. 

Zgodnie z projektem usta-
wy marszałek województwa tra-
ci kompetencję w zakresie po-
bierania opłat za korzystanie 
ze środowiska w zakresie po-
boru wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz w zakre-
sie wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi. Dziś te pie-
niądze są przekazywane do bu-
dżetów właściwych gmin (20%), 
powiatów (10%), wojewódzkie-
go funduszu ochrony środowi-
ska (65%) i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska (35%). 

W 2014 roku do WFOŚiGW 
w Katowicach przekazano  
50,9 mln zł, do gmin - 22,7 mln,  
a do powiatów - 11,3 mln zł. 

W 2015 roku do Fundu-
szu przekazano 50,3 mln zł, do 
gmin - 22,4 mln, a do powiatów -  
11,2 mln zł. 

NFOŚiGW w 2014r. z po-
wyższego tytułu otrzymał 25,4  
a w 2015r. - 25,9 mln zł. 

Według nowego Prawa opła-
ty za pobór wód staną się do-
chodem Wód Polskich (w ca-
łości), zaś z opłaty za odpro-
wadzanie ścieków - NFOŚiGW 
(90%) i Wód Polskich (w 10%). 
W projekcie ustawy Prawo wod-
ne nie znalazł się żaden zapis, 
który zapewniałby, że środki 
pochodzące z opłat usługi wod-
ne pobieranych w określonym 
regionie będą choćby w ustalo-
nej części wykorzystywane na 
zadania realizowane w tym re-
gionie.

Na skutek planowanych 
zmian gminy realizujące za-
dania wynikające z Krajowe-
go Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych stracą  
w znacznej części źródło fi-
nansowania tych w ogromnej 
części już rozpoczętych inwe-
stycji. Projektodawcy nie prze-
widzieli wzrostu dochodów 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, które by kompenso-
wały powyższe ubytki.

Przyjęcie nowego Prawa wodnego może w znaczący sposób ograniczyć możliwości 
finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w województwie śląskim.

Droga woda?

Eko pracownieGRZYbY - mistrzowskie rzeźby natury
W ystawa zorganizowana w ramach kampanii „Różnorod-

ność - potęga życia” dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, ul. Sosnowa 5 w Miko-
łowie. Ekspozycję można zwiedzać od 16 października.


