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inweStyCja  
tySkiegO peC-u  
w łaziSkaCH gÓrnyCH

Pod koniec minionego roku w sie-
dzibie WFOŚiGW w Katowicach od-
było się podpisanie umów z benefi-
cjentami: PEC-em Tychy, Węglokok-
sem Energia ZCP Sp. z o.o. w ramach 
poddziałania 1.7.2 Efektywna dystry-
bucja ciepła i chłodu na terenie wo-
jewództwa śląskiego, dla trzech pro-
jektów pn.: „Likwidacja niskiej emi-

sji poprzez przyłączenie do sieci cie-
płowniczej budynków mieszkalnych 
w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkie-
wicza, Dworcowa, Chopina w Łazi-
skach Górnych”,„Modernizacja sys-
temu ciepłowniczego wraz z likwi-
dacją niskiej emisji na terenie miasta 
Tychy w latach 2017-2023” i „Moder-
nizacja sieci ciepłowniczych na tere-
nie miasta Ruda Śląska” realizowa-
nych w ramach PO IiŚ 2014-2020. 

Pierwsze zadanie tyskiego PEC 
ucieszy mieszkańców naszego po-
wiatu, bowiem w najbliższym cza-
sie zostaną przyłączeni do central-
nej sieci ciepłowniczej w ramach 
inwestycji: „Likwidacja niskiej emi-
sji poprzez przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej budynków mieszkal-
nych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sien-
kiewicza, Dworcowa, Chopina w Ła-
ziskach Górnych”. Całkowity koszt 
projektu wynosi 1 301 622,05 zł. Do-
tacja z Funduszu Spójności w wyso-

kości 687 260,00 zł projektu zosta-
nie przeznaczona na wybudowanie  
1,04 km sieci ciepłowniczej oraz li-
kwidację 15 sztuk palenisk węglo-
wych. W wyniku realizacji projek-
tu PEC Tychy uzyska następujące 
efekty ekologiczne:
n Zmniejszenie zużycia energii koń-

cowej: ok. 1099,38 GJ/rok, 
n Zmniejszenie zużycia energii pier-

wotnej: ok. 1409,21 GJ/rok, 

n Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych: ok. 75,11 Mg 
CO2/rok, 

n Spadek emisji pyłów: 0,50 Mg/rok. 
Natomiast w Tychach całkowity 

koszt projektu wynosi 19.426.457,80 zł.  
Dotacja z Funduszu Spójności w wy-
sokości 8.108.430,00 zł projektu zo-
stanie przeznaczona na wybudowa-

nie 0,38 km sieci ciepłowniczej, mo-
dernizację 4,35 km sieci, likwidację 
21 szt. indywidualnych węzłów ciepl-
nych oraz likwidację 15 szt. palenisk 
węglowych. 

kOlejne rOzdanie  
w prOgraMie „SMOg StOp”

„SMOG STOP” to sztandarowy 
program likwidacji niskiej emisji re-
alizowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Pod 
koniec roku zarząd Funduszu za-
twierdził przekazanie w 2018 roku 
kolejnych środków na realizacje za-
dań w ramach tego programu. Na 
liście beneficjentów znalazły się 
3053 osoby, którzy przeszli pozy-
tywną ocenę wniosku złożonego  
w ramach naboru, który odbywał 
się w dniach 15 ÷ 26 maja 2017roku.  
I choć mieszkańcy Rybnika otrzy-
mali najwięcej pieniędzy, bowiem 
aż 66 dotacji na 804 w całym woje-
wództwie śląskim, czyli aż 8 pro-
cent, to także mieszkańcy naszego 
regionu skorzystali ze swojej szan-
sy. Najwięcej, kilkanaście - dota-
cji trafi do mieszkańców Orzesza, 
ale wśród beneficjentów są tak-
że mieszkańcy Wyr i Mikołowa. Na 
stronie internetowej funduszu zosta-
ła zamieszczona lista z nazwiska-
mi osób i wysokością dotacji, jaką 
otrzymały. Przedstawiona lista obej-
muje zakres zadań polegający na 
modernizacji źródła ciepła oraz in-
stalacji c.o. Pozostały zakres prze-

widziany w Regulaminie udzielania 
dotacji dla osób fizycznych (termo-
izolacja obiektu, źródło ciepła pra-
cujące na potrzeby c.w.u.) będzie 
podlegał dofinansowaniu pod wa-
runkiem zagwarantowania przez 
Radę Nadzorczą Funduszu dodatko-
wych środków na realizację Progra-
mu SMOG STOP w 2018 roku.

Ponadto Fundusz informuje, że 
do wszystkich osób umieszczonych 
na opublikowanej liście sukcesyw-
nie będą wysyłane pisma, zawiera-
jące oświadczenie Funduszu (umo-
wę dotacji) o udzieleniu dofinanso-
wania (odebranie pisma przez benefi-
cjenta będzie równoznaczne z zawar-
ciem umowy dotacji). Wnioskodaw-
cy umieszczeni na liście mogą skła-
dać dokumenty umożliwiające rozli-
czenie zadania po zawarciu umowy 
dotacji, zgodnie z punktem 8.4 Regu-
laminu udzielania dotacji dla osób fi-
zycznych.

W FOŚiGW w Katowicach 
udzielił dotacji w wysoko-
ści ponad 37 tys. zł na za-

danie, którego głównym celem jest 
zachowanie stada żubrów (bison bo-
nasus) linii genetycznej pszczyńskiej  
w pszczyńskim ośrodku hodowlanym. 
Żubry należą do gatunku zwierząt za-
grożonych wyginięciem. W całej Eu-
ropie jest ich obecnie około 4,5 tysią-
ca. Aby gatunek przestał być zagrożo-
ny powinno ich być około 10 tysięcy. 
Wzrost liczby populacji to efekt pracy 
przede wszystkim osób zajmujących 
się żubrami na co dzień, zarówno tymi, 
które przebywają w hodowlach za-
mkniętych, jak i żyjących na wolności.

W ramach dofinansowania hodow-
li żubrów planuje się zakup niezbęd-
nych, zróżnicowanych i odpowiedniej 
jakości pasz gwarantujących utrzyma-

nie stada w dobrej kondycji oraz za-
pewnienie opieki weterynaryjnej. Za-
kup karmy (siano, marchew, pasza 
żubr, kukurydza, zboże mieszanka, 
otręby pszenne) jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania stada 

żubrów. Zapewnienie opieki wetery-
naryjnej ma na celu utrzymanie kondy-
cji stada żubrów na wysokim poziomie 
oraz przeciwdziałanie chorobom, któ-
re mogą spowodować zmniejszenie li-
czebności żubrów linii pszczyńskiej.

Pieniądze na żubra

Kolejne inwestycje służące polepszeniu powietrza w powiecie mikołowskim. Walka ze smogiem trwa.

Włączeni w sieć
Końcówka minionego roku upłynęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wdrażaniu akcji antysmogowych oraz 
podpisywaniu umów na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu liczby 
kotłów węglowych poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczych kolejnych rejonów 
miast. Ponadto Zarząd rozstrzygnął kolejny nabór wniosków w ramach programu 
SMOG STOP dla zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, Andrzej Skowroński, prezes PEC Tychy oraz Jan Suchy, wiceprezes PEC Tychy.


