Zielone Jastrzębie

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

Program
„Moja Woda”
Promesy dla strażaków

u 37 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
otrzymało promesy na dofinansowanie
zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Wręczył je Prezydent RP Andrzej Duda.
Uroczystość odbyła się przy okazji otwarcia
nowoczesnej siedziby Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Na

wsparcie Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochotniczy Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wspólnie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania
Służb Ratowniczych” przeznaczą w tym
roku blisko 10 mln zł.
- Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania dba o środowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając
skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. W swoich zadaniach strażacy
często uczestniczą w akcjach usuwania
skutków zanieczyszczenia środowiska,
czy też skażenia środowiska w wyniku
wypadków, awarii czy innej działalności.
Dlatego właśnie Fundusz od lat wspiera
działania tych jednostek, bo poprzez ich
działania chronimy środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanieczyszczenia - mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Fundusz prowadzi obecnie nabór
wniosków w ramach „Ogólnopolskiego
programu finansowania służb ratowniczych”, na zakup sprzętu ratowniczego
dla Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu województwa śląskiego. Wnio-

ski przyjmowane są do końca 2020 roku
lub do wyczerpania alokacji środków.
Program jest realizowany wspólnie
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W tym roku składa się dwóch części.
- W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln na dofinansowanie
zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach części drugiej 2,5 mln zł przeznaczymy na dofinansowanie drobnego sprzętu wykorzystywanego w
akcjach ratowniczo - gaśniczych - dodaje
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na
liście zaakceptowanej przez Ministra
Środowiska w ramach porozumienia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz
Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
WFOŚiGW w Katowicach wspiera
ochotnicze i zawodową straż pożarną
od 1996 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie OSP i PSP, Fundusz
przeznaczył łącznie 67,3 mln zł (z czego
10,7 mln zł to środki NFOŚiGW). Dofinansowano zakup łącznie 206 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP i PSP.

Prezydent RP ANDRZEJ DUDA:
Wszystkich do tego zachęcam, aby
oprócz programu wielkiej retencji,
średniej, budowy dużych i średnich
zbiorników retencyjnych budować także tę retencję podstawową, przydomową. Krótko mówiąc zatrzymywać wodę gdzie się da, by płynęła wolniej, by
postała chwilę, żeby była, nawadniała
ziemię. Bo jest to dla nas przyszłość
oraz naszego kraju i rolnictwa. Chcemy, by Polska była zielona, by Polska
nie pustynniała, by trawy były zielone
przez najdłuższą część roku. Temu
ma służyć poprawa stosunków wodnych. Każdy z nas może się do tego
przyczynić przez przydomową retencję
i zmianę przyzwyczajeń. Chciałbym,
aby powstało jak najwięcej małych
zbiorników wodnych.

Do

5 tys. zł dotacji na
przydomowe instalacje, zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe, będzie można
otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego
przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet
przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie
skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł
do wykorzystania w latach 2020-2024.
Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie.
-Aby chronić Polskę przed skutkami
suszy, powstał program #MojaWoda.
Potrzebne jest odbetonowanie miast,
musimy też nauczyć się gromadzić wodę
- powiedział minister klimatu Michał
Kurtyka.
Wsparcie przewidziano na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te
nie będą odprowadzane na przykład
do kanalizacji bytowo-gospodarczej,
kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza
teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane
pieniądze będzie można przeznaczyć
na przewody odprowadzające wody
opadowe (zebrane z rynien, wpustów
do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne,
instalację rozsączającą oraz elementy
do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

u KTO - program skierowany jest do
właścicieli domów jednorodzinnych.
u ILE - do 5 tys. zł dotacji, nie więcej
niż 80 proc. kosztów poniesionych
po 1 czerwca 2020 r.
u NA CO - środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko

wodne, instalacje do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej
wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenie danej nieruchomości.
u GDZIE - wnioski należy składać
w WFOŚiGW w Katowicach.
u KIEDY - od lipca 2020 r.
Informacje na stronach Ministerstwa Klimatu oraz NFOŚiGW.

