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

Prawnym aspektom gospodar-
ki ściekowej w Polsce poświę-
cona była konferencja zor-

ganizowana przez Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Spotkanie otworzyli: An-
drzej Pilot - prezes WFOŚiGW, Ma-
ciej Thorz - dyrektor Wydziału Urzę-
du Marszałkowskiego oraz Zbigniew 
Gieleciak - prezes Regionalnego 
Centrum Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej S.A. w Tychach.

W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele powiatów i gmin z woje-
wództwa śląskiego. Zaprezentowane 

zostały, m.in. informacje na temat re-
alizacji Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych, po-
zwoleń wodno-prawnych oraz finan-
sowania gospodarki wodno-ścieko-
wej. Przedstawiciel katowickiego Fun-
duszu, Krystian Smuda, poinformował 
o możliwościach finansowania inwe-
stycji ze środków WFOŚiGW w Kato-
wicach. Omówiono także finansowa-
nie zadań z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Podczas 
konferencji przedstawione zostały tak-
że dobre praktyki realizacji inwestycji 
ściekowych na przykładzie Związku 
Międzygminnego ds. Ekologii w Żyw-
cu oraz RCGW S.A. w Tychach.

- W 2015 roku kończy się realiza-
cja POIiŚ na lata 2007-2013. Okres rze-
czowej realizacji projektów oraz wy-
datkowania środków przez benefi-
cjentów upływa 31 grudnia 2015 roku. 
Część podpisanych umów została już 
zrealizowana i obecnie następuje koń-
cowe rozliczanie” - poinformował na 
grudniowej konferencji prezes Fundu-
szu Andrzej Pilot. Dodał, że zawartych 
zostało 35 umów na dofinansowanie na 
wartość ok. 930 mln zł, z czego przy-
znane dofinansowanie wynosi 513 mln 
zł, co stanowi ok. 55% wartości nakła-
dów inwestycyjnych na wszystkie pro-
jekty. 

WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę 
Instytucji wdrażającej w zakresie reali-
zacji Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko” dla dwóch osi 
priorytetowych: gospodarki wodno- 
ściekowej oraz gospodarki odpadami  
i ochrony powierzchni ziemi (dla pro-
jektów o wartości poniżej 25 mln euro).

W zakresie osi priorytetowej I - 
wspierane są przedsięwzięcia zmie-
rzające do zapewnienia skutecznych 
i efektywnych systemów zbierania  
i oczyszczania ścieków komunalnych. 
Projekty dotyczą również wyelimino-
wania ze ścieków niektórych substancji 
niebezpiecznych bezpośrednio zagra-

żających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzy-
mywania bezpiecznych wskaźników 
emisyjnych w odniesieniu do pozosta-
łych substancji zagrażających ekosys-
temom wodnym. Katowicki Fundusz za-
warł 32 umowy z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Uzyskały wsparcie 
projekty na budowę i modernizację sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
na rozbudowę i modernizację oczysz-
czalni ścieków. 

W zakresie osi: gospodarka odpada-
mi i ochrona powierzchni ziemi wspie-
rane są projekty dotyczące recyklingu 
oraz wdrażania technologii ostateczne-
go unieszkodliwiania odpadów komu-

nalnych i likwidacji zagrożeń wynikają-
cych ze składowania odpadów. Wspar-
cie uzyskały 3 projekty obejmujące bu-
dowę i rozbudowę zakładów zagospo-
darowania odpadów komunalnych. 
Dzięki tym inwestycjom możliwe staje 
się uporządkowanie gospodarki odpa-
dami na danym obszarze województwa 
śląskiego oraz zapewnienie mieszkań-
com dostępu do systemu zagospodaro-
wania odpadów.

- Ze środków POIiŚ na lata 2007-2013 
przygotowywane są również projekty 
przewidziane do realizacji w perspek-
tywie finansowej Unii na lata 2014-2020 
- poinformował Rafał Adamus, zastęp-

ca prezesa Funduszu. Dodał, że Woje-
wódzki Fundusz w Katowicach zawarł  
7 umów o dofinansowanie na taki za-
kres rzeczowy. - Dzięki tym umowom  
o dofinansowanie, w których beneficjent 
zobowiązał się aplikować o wsparcie re-
alizacji projektów ze środków POIiŚ na 
lata 2014-2020, zapewniona jest kontynu-
acja działań inwestycyjnych w zakresie 
dalszej poprawy środowiska naturalne-
go w naszym województwie - stwierdził 
Rafał Adamus. 

W nowej perspektywie finansowej 
UE na lata 2014-2020, zgodnie z Poro-
zumieniem zawartym z NFOŚiGW - In-
stytucją Wdrażającą POIiŚ, Funduszowi 
została powierzona część obowiązków 
ciążących na IW. Katowicki Fundusz bę-
dzie wykonywał następujące zadania 
związane z realizacją Działania 2.3 PO-
IiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach:
n przygotowanie i przeprowadzenie 

warsztatów dla wnioskodawców,
n wsparcie wnioskodawców w przygo-

towaniu wniosku o dofinansowanie,
n kontrola na miejscu realizacji projek-

tów.
Ponadto w nowej perspektywie finan-

sowej UE na lata 2014-2020 Fundusz bę-
dzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej 
dla działania 1.7 „Kompleksowa likwi-
dacja niskiej emisji na terenie konurba-
cji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi 
priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

nowy konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu 
ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach pod nazwą „eko-
Karlik” dla przedsiębior-
ców oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego z tere-
nu województwa śląskiego 
został rozstrzygnięty.

Laureatami pierwszej edycji konkur-
su są: Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Ty-
chach, Jastrzębski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzę-
biu - Zdroju, Katowicki Holding Węglo-
wy z siedzibą w Katowicach, Miasto 
Kalety, Miasto Rydułtowy oraz  Gmina 
Krupski Młyn.

Andrzej Pilot, prezes katowickiego 
Funduszu przypomniał, że w stały ka-
lendarz przyznawania nagród wpisa-

ły się „Zielone czeki” - przyznawane 
z okazji Dnia Ziemi osobom fizycznym 
oraz konkurs „EkoAktywni” - dla poza-
rządowych organizacji ekologicznych. 

- W obu tych konkursach nagro-
dy mają wymiar finansowy. Wyróżnieni 
przez Fundusz zostali: przedsiębiorcy 
oraz jednostki samorządu terytorialne-
go z terenu województwa śląskiego re-
alizujące szeroko pojęte przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony środowiska. Na-

tomiast celem konkursu EkoKarlik jest 
promowanie etyki ekologicznej w dzia-
łaniach na rzecz środowiska, ukazywa-
nie różnorodności rozwiązań w ochro-
nie środowiska, zachęcenie do podej-
mowania działań na rzecz ochrony śro-
dowiska. Konkurs nie zakłada nagród 
finansowych - nagrodami są: statuetka  
i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość po-
sługiwania się logo konkursu i zdoby-
tym tytułem - stwierdził prezes Pilot.

Prawo o ściekach

rozstrzygnięty

W kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-20 Fundusz będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej 
dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

czysta woda i powietrze
Koniec roku sprzyja 
podsumowaniom  
i wskazywaniu planów 
na kolejny. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach także 
zakończył poprzedni 
rok podsumowaniem. 
Mowa o realizacji Pro-
gramu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2007-2013  
w województwie śląskim.


