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Spis treści
GORĄCY TEMAT to w ostatnim czasie nowelizacja ustawy
o zachowaniu czystości i porządku w gminach. 15 lipca podpisał ją Prezydent. Oznacza to spore zmiany w funkcjonującym
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Główna
zmiana to taka, że od nowego roku to gminy będą decydować
gdzie trafią odpady komunalne i kto te odpady będzie odbierać.
Nowelizacja wprowadza też jednolite zasady finansowania systemu gospodarowania odpadami. Trzeba też pamiętać, że zmiany w systemie gospodarowania odpadami wynikają nie tylko
z nakazów unijnych. To także konieczny warunek do tego, abyśmy nie utonęli w śmieciach.
Kolejną nowością jest wsparcie przez NFOŚiGW budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Głównymi odbiorcami programu są właściciele domów, którzy do tej pory
nie mieli możliwości skorzystać z instalacji kanalizacyjnych
i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do
oczyszczalni zbiorczych. Ale z programu będą mogły skorzystać
także te osoby, które dotychczas nie podłączyły się do już istniejących kanalizacji. W obu przypadkach wystarczy tylko 10 proc.
wkładu własnego. Resztę przedsięwzięcia sfinansuje NFOŚiGW.
W najnowszym numerze naszego biuletynu zachęcam także do zapoznania się z możliwościami finansowania inwestycji.
W marcu br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie
i Oddział w Koszalinie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie dopłat do odsetek od kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia proekologiczne. Podstawowym atutem tych kredytów jest
atrakcyjne oprocentowanie, obecnie na poziomie około 2 proc.
w stosunku rocznym, oraz okres kredytowania 7 lat. Tak niski
poziom oprocentowania jest możliwy dzięki dopłatom do oprocentowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
Jest także dobra wiadomość dla pacjentów dwóch szczecińskich szpitali. Budynki szpitala przy Unii Lubelskiej oraz szpital
w Zdunowie przechodzą właśnie gruntowną modernizację.
Podjęte inwestycje mają istotne znaczenie dla poprawy efektywności ekonomicznej działalności placówek, poprzez ograniczenie wykorzystania energii cieplnej. Ale co najważniejsze
oprócz uzyskania wymiernego efektu ekonomicznego, niosą za
sobą trudny do określenia efekt społeczny, związany z modernizacją obiektów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wsparł finansowo oba projekty,
zarówno w formie bezzwrotnej dotacji, jak i częściowo w formie
preferencyjnej pożyczki, atrakcyjnie oprocentowanej.
Zachęcam do lektury i dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Jacek Chrzanowski
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
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INWESTYCJE
PRAWO

15 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Ustawa wprowadza bardzo poważne zmiany w obowiązującym aktualnie systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie
„władztwa” Samorządu nad odpadami. Teraz gmina będzie decydowała gdzie trafią odpady
komunalne, również gmina ma rozstrzygać, która firma ma odpady odbierać.

Rewolucja odpadowa
Zgodnie z ustawą, gminy w drodze przetargu
wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami. Opłata ta oczywiście będzie
uwzględniała koszt odbioru, transportu, odzysku
i recyklingu odpadów. Dotychczas taki system funkcjonował tylko w gminach w których udało się skutecznie przeprowadzić referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na rzecz odpadów.
W miejscowościach, gdzie jest więcej niż 10 tys.
mieszkańców gmina będzie mogła podzielić swój obszar na tzw. sektory. Ma to pomóc w lepszej organizacji odbioru śmieci od mieszkańców.
Samorządy będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji.
Nowe przepisy zobowiązują gminy do osiągnięcia
unijnych poziomów redukcji odpadów. Do lipca 2013
r. samorządy będą musiały zredukować ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na wysypiska
do poziomu 50%, a do 2020 r. do 75% masy odpadów
z 1995 r. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.
Na dostosowanie się do nowego systemu gminy
będą miały tylko 18 miesięcy.
Jaka jest szansa, że gminy województwa zachodniopomorskiego poradzą sobie z tym wyzwaniem,
dostosowując się do wymogów ustawy? Prawdę
mówiąc nie ma wyjścia. Gminy przy udziale innych
podmiotów funkcjonujących w gospodarce odpadami muszą zdecydować się na inwestycje tworzące
spójny system gospodarki odpadami, w przeciwnym
razie narazimy się na kary, które nałoży na nas Komisja Europejska.
Tak dotkliwe sankcje nie będą nas dotyczyły tylko
w przypadku konsekwentnej realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego przez Sejmik Województwa
w 2010 r. Wszystko wskazuje na to, że problem występowania w naszym regionie mogilników zostanie
rozwiązany do końca roku. Coraz więcej gmin sięga
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do nas po środki na utylizację azbestu (100% dotacji), dzięki czemu możemy pochwalić się największą
ilością azbestu w Polsce (przede wszystkim eternitu
stanowiącego pokrycie dachów), który znika trwale
z naszego otoczenia.
Bardzo ważnym tematem jest zamykanie i rekultywacja składowisk, które są niebezpieczne dla środowi-

ska i nie spełniają norm unijnych. Na ten cel również
gminy mogą liczyć na wsparcie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z Narodowego Funduszu. Budowa
szczelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to również inwestycje, które powinny
być do 2015 r. zrealizowane w miejscach wskazanych
w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz gmin możemy liczyć
na inwestycje spółek prywatnych takich jak: JANTRA czy REMONDIS, które mają plany inwestycyjne
między innymi w Rymaniu i Szczecinie. Ogromne
nadzieje pokładamy również w związku z inicjatywą
27 gmin w ramach projektu Związku Celowego Gmin
R XXI. 17 listopada została podpisana umowa z NFOŚiGW
na dotacje pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 70 mln zł.
Całkowita wartość projektu to prawie 90 mln zł, za
które Związek ma dofinansować Regionalny Zakład
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie w gminie Nowogard oraz wybudować trzy stacje przeładunkowe
w Mielenku Drawskim, Kamieniu Pomorskim oraz
Świnoujściu. Podobne inicjatywy (może w mniejszej
skali) podejmowane są w innych rejonach województwa, między innymi w Jeziorkach w gminie Barwice
czy Chojnie. Największą inwestycją będzie jednak
budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w
Szczecinie, gdzie termicznej obróbce poddawanych
będzie 150.000 ton odpadów rocznie. Inwestycja ta
również realizowana będzie ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podobna
instalacja, obsługująca wschodnią część województwa ma powstać w Koszalinie.
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Jacek Chrzanowski –
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

Dużym problemem naszego województwa jest utylizacja odpadów medycznych. Utylizatory działające
w Białogardzie, Koszalinie i Szczecinie nie „przerabiają” odpadów produkowanych przez wszystkie szpitale w województwie. W związku z tym większość tego
typu odpadów jest aktualnie unieszkodliwiana poza
naszym regionem. Ta sytuacja zmieni się, gdyż w szpitalu w Gryficach powstanie instalacja, która przerabiać będzie ok. 1000 kg odpadów dziennie.
Skala prowadzonych inwestycji powinna umożliwić
nadrobienie wieloletnich zaniedbań, natomiast nowa
ustawa z pewnością ułatwi ich realizację. Powinno to
doprowadzić do uszczelnienia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych „u źródła” i zmniejszenia ich ilości. Z całą pewnością w najbliższych latach powstaną nowe instalacje do odzysku, powinny
zostać wyeliminowane nielegalne składowiska odpadów. Jednocześnie, przy prowadzeniu właściwego
sposobu monitorowania postępowania z odpadami
komunalnymi zmniejszymy zagrożenie dla środowiska wynikające z transportu odpadów komunalnych.
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GOSPODARKA
INWESTYCJE
WODNA
17 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja naukowa pn.: „Gospodarka Wodna na Pomorzu Zachodnim”. Konferencja
zorganizowana została z okazji 65-lecia Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
oraz 20-lecia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

65-lecie Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
oraz 20-lecie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Podczas konferencji przedstawiono wieloletni plan
inwestycyjny, który mieszkańcom zalewowych terenów ma zagwarantować bezpieczeństwo – wiąże się
to między innymi z budową nowych i modernizacją
istniejących już kanałów melioracyjnych. Przewidziany koszt inwestycji – 1,2 mld euro. Pieniądze będą też
potrzebne do walki z lodem. Pierwszy raz od 25 lat ma
zostać wymieniona flotylla lodołamaczy.
Dwa pierwsze prototypowe lodołamacze trafią do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – zapowiedział wiceminister środowiska Stanisław
Gawłowski. Jak powiedział, w przyszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpocznie finansowanie pierwszych prototypów. Jeżeli te prototypy
sprawdzą się, rozpocznie się budowa kolejnych jednostek. Gawłowski dodał, że cała flota powinna być odmłodzona w ciągu 10 lat.
W sumie w Polsce czekają na wymianę aż 24 lodołamacze. To konieczne, bo na Odrze pływają jednostki, które
mają nawet 45 lat.

– Są one coraz bardziej awaryjne i całą flotyllę trzeba
wymienić – mówi Andrzej Kreft, dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Na budowę dwóch prototypowych lodołamaczy są
dwa lata. Koszt to około 42 milionów złotych. Studium
wykonalności jest już gotowe. RZGW znalazło się na
liście priorytetowej w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska oraz w programie „Odra 2006”.
Najpierw ma powstać jeden lodołamacz tzw. czołowy.
Jest to największa jednostka, która płynie na czele grupy lodołamaczy i rozbija zatory. Zbudowany zostanie
także jeden lodołamacz liniowy. Takie prototypy już w
akcji pomogą wykryć ewentualne wady i usterki konstrukcji. Po weryfikacji tych jednostek budowane będą
budowane kolejne nowe lodołamacze.
W konferencji pn.: „Gospodarka Wodna na Pomorzu
Zachodnim” uczestniczyli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Prezes Krajowego Zarządu

Gospodarki Wodnej, Prezesi Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, przedstawiciele regionalnych zarządów gospodarki wodnej z Gdańska, Gliwic, Krakowa, Poznania,
Warszawy i Wrocławia, przedstawiciele krajowych zarządów melioracji i urządzeń wodnych; obecni byli również
pierwsi dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki
wodnej i byli dyrektorzy ZZMiUW w Szczecinie.
Na konferencję przybyli także przedstawiciele samorządów: radni sejmiku wojewódzkiego, starostowie,
prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, reprezentanci szczecińskich wyższych uczelni, dyrektorzy instytucji i zakładów współpracujących z RZGW i ZZMiUW,
m.in.: Urzędów Morskich w Szczecinie i Słupsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Żeglugi
Śródlądowej oraz przedstawiciele Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska a także – współpracujących w zakresie gospodarki wodnej – urzędów
z przygranicznych landów Niemiec. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili pracownicy i emeryci obydwu instytucji obchodzących Jubileusz.
W trakcie konferencji Minister Stanisław Gawłowski
i Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz
uhonorowali zasłużonych pracowników obu instytucji,
wręczając im odznaczenia państwowe i resortowe:
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała 1 osoba,
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 14 osób,
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 7 osób,
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 2 osoby.
Ponadto: 6 pracowników RZGW w Szczecinie zostało odznaczonych Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” a Kapituła tzw. „Oscara Wodnego” przyznała statuetkę Kropla
Wody dwóm osobom: Pani Halinie Czarneckiej – dyrektor RZGW w Gdańsku oraz Pani Teresie Błaszczak – zastępcy dyrektora RZGW w Szczecinie.
Patronat honorowy objął uczestniczący w konferencji
Minister Środowiska Stanisław Gawłowski – Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Środowiska.
ROLA WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy
z RZGW oraz ZZMiUW

Na zdjęciu wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, wojewoda
Marcin Zydorowicz, dyrektor ZZMiUW Tomasz Płowens
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Na zdjęciu Jacek Chrzanowski – prezes WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewoda i minister podczas wręczania odznaczeń

czenie przeciwpowodziowe terenów miasta Szczecina
- dzielnic Klucz i Żydowce – dokumentacja techniczna”
oraz: „Bielinek–Osinów Dolny – Odbudowa wału przeciwpowodziowego, zadanie 2,3,4 w km 3+100 – 9+800.
Odwodnienie stopy skarpy wału od strony odpowietrznej”. Wartość obu zadań to ponad 5 mln zł. Ponadto
szereg mniejszych zadań polegających na przebudowie
jazów, przepławek czy obwałowań na terenie naszego
województwa otrzymało dofinansowanie ze środków
Funduszu. W 2010 roku ZZMiUW został także doposażony
w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań w czasie zagrożeń takich jak np. powódź. 100% środków czyli ponad
1 mln zł pochodziło ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
W przypadku RZGW Szczecin środki Funduszu są przekazywane corocznie na prowadzenie ochrony przeciwlodowej na wodach śródlądowych rzeki Odry. Ochrona ta
zapewnia swobodny spływ lodu i likwiduje zatory lodowe mogące doprowadzić do wystąpienia powodzi zatorowych. Ochrona przeciwlodowa jest realizowana przy
użyciu specjalistycznych statków do łamania pokrywy
lodowej i poprzez zapewnienie pogotowia lodowego.
Z uwagi na graniczny charakter rzeki Odry, akcja lodołamania jest prowadzona wspólnie przez stronę polską i niemiecką. Ze strony polskiej udział w akcji biorą
RZGW Szczecin, Wrocław i Poznań.
Łączna kwota środków przekazanych dla tych beneficjentów w ostatnich 3 latach to ponad 4 mln zł.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w regionie to
jedno z zadań, które priorytetowo wspiera Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. To obszar
współpracy zarówno z Zachodniopomorskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych, jak i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obszarów współpracy tych instytucji jest jednak znacznie więcej.
Zarówno ZZMiUW jak i RZGW Szczecin szereg swoich zadań realizują dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
dzięki środkom z Funduszu realizuje m.in. „Zabezpie-
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AKTUALNOŚCI
INWESTYCJE

INWESTYCJE

– Finansowanie nabycia i remontu nieruchomości przy
ul. Tama Pomorzańska 13 a (2007)

Działalność Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)
w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową,
która utworzona została w celu realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami.
Obszarem działania RZGW w Szczecinie jest region
wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (DOiPZ)
oraz region wodny Ücker (Uecker).
Hydrograficznie obszar regionu wodnego DOiPZ stanowi część dorzecza Odry, od ujścia Nysy Łużyckiej
do ujścia do Roztoki Odrzańskiej (bez dorzecza Warty)
wraz z polską częścią Zalewu Szczecińskiego oraz obszar dorzecza rzek Przymorza Zachodniego od zachodniej granicy państwa po zlewnię rzeki Wieprzy wraz
z bezpośrednimi zlewniami Morza Bałtyckiego, pomiędzy zlewniami rzek Wieprza i Słupia. W obszarze działania RZGW w Szczecinie znajduje się również niewielka
część położonego głównie po stronie niemieckiej dorzecza rzeki Ücker (Uecker).
Administracyjnie obszar działania RZGW Szczecin położony jest w obrębie działania trzech województw:
zachodniopomorskiego (87%), lubuskiego (7%), pomorskiego (6%). Cała powierzchnia działania wynosi
20 404 km2.

Miejsce RZGW w Szczecinie w podziale Polski na obszary
dorzeczy i regiony wodne
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Administrowane przez RZGW w Szczecinie wody powierzchniowe to śródlądowe wody powierzchniowe
lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotną dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym Dolnej
Odry i Przymorza Zachodniego. W administracji RZGW
w Szczecinie znajdują się następujące śródlądowe drogi wodne:
– rzeka Odra na odcinku granicznym – 161,7 km,
– rzeka Odra Wschodnia – 26,4 km (wraz z bocznymi
odgałęzieniami),
– rzeka Odra Zachodnia – 36,6 km (wraz z bocznymi
odgałęzieniami),
– rzeka Regalica – 11,1 km (wraz z bocznymi odgałęzieniami),
– rzeka Parnica – 1,6 km,
– przekopy: Parnicki - 1,3 km i Klucz – Ustowo – 2,8 km,
– jezioro Dąbie – 56 km2,
a także inne wody powierzchniowe:
– jeziora graniczne: Myśliborskie Wielkie i Stolsko,
– rzeki: Myśliborka i Studnica, wraz z usytuowanymi na
nich jeziorami przepływowymi.
Rzeki administrowane przez Regionalny Zarząd są ciekami swobodnie płynącymi, stąd ich zabudowę stanowią głównie budowle regulacyjne: ostrogi, opaski,
przetamowania, poprzeczki, tamy podłużne, ubezpieczenia brzegowe. Zadania związane z utrzymaniem
w należytym stanie administrowanych wód powierzchniowych oraz zarządzaniem i utrzymaniem istniejących
na tych wodach budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych wykonują 4 nadzory wodne w: Szczecinie –
Podjuchach, Widuchowej, Gozdowicach i Słubicach.

– Zakup łodzi i silników (2008)

Obszar działania RZGW w Szczecinie

i ocena tej listy przez RZGW Szczecin. To bardzo bliska
współpraca instytucjonalna i międzyludzka, co sprzyjało częstym kontaktom i merytorycznym wymianom
informacji w zakresie problemów gospodarki wodnej.
Udzielane dofinansowania w niektórych tematach były
pionierskimi i pozytywnie oceniane w innych regionach Polski. W mijającym okresie Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej otrzymał następujące dotacje na
inwestycje tj. min.:
– Dofinansowanie zakupu samochodów terenowych
4 szt. (2001)

– Dofinansowanie akcji lodołamania w sezonie 2009,
2010, 2011.

Współpraca między Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Współpraca między „naszymi” instytucjami w mijającym dwudziestoleciu może być śmiało określana
jako wzorowa. To nie tylko spełnianie statutowego
obowiązku corocznego przedkładania do oceny listy
priorytetowych przedsięwzięć WFOŚiGW w Szczecinie
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AKTUALNOŚCI

Tomasz Płowens – Dyrektor ZZMiUW
Michał Durka – ZZMiUW
Mówiąc o 65-letniej historii realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych, z całą stanowczością należy podkreślić, że
inwestowanie środków finansowych w zadania realizowane przez ZZMiUW jest dobrą inwestycją, która bardzo szybko
się zwraca, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych takich jak powódź czy susza. Dowodem są skutki
powodzi z 1997 roku, których rozmiar byłby z całą pewnością dużo mniejszy, gdyby nie zapomniano, przez poprzedzające ją 20 lat, o konieczności finansowania zadań wodno-melioracyjnych.

Działalność Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie jest instytucją, która już od 65
lat dba o dobry stan rzek płynących przez Pomorze
Zachodnie. Jesteśmy bowiem instytucją, która wykonując powierzone jej zadania jako najważniejszy cel
stawia sobie utrzymanie rzek naszego regionu w stanie równowagi biologicznej, godząc ze sobą potrzeby
utrzymania stanu środowiska naturalnego w możliwie
nienaruszonej postaci z wkraczającym w to środowisko człowiekiem i jego otoczeniem.
Położenie województwa zachodniopomorskiego
w pasie przymorskim, niskie usytuowanie terenów
(warunki hydrograficzne), przebieg warunków atmosferycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych determinują dużą dynamikę zmian stanów wód
w naszym województwie, powodując bezpośrednie
zagrożenie częstym występowaniem lokalnych powodzi oraz susz.
Najważniejszymi czynnikami warunkującymi zagrożenie powodziowe są uwarunkowania hydrograficzne.
Region charakteryzują bowiem zlewnie rzek przymorza: Iny, Regi, Parsęty i Wieprzy oraz największej rzeki
Odry, podatne na dynamiczne oddziaływanie morza,
które poprzez te rzeki przenosi zagrożenie powodziowe w głąb lądu – oddziaływanie cofki morskiej. Płaska
konfiguracja terenów pasa przymorskiego z polderami
odwadnianymi mechanicznie i dużą ilością urządzeń

Fot. B. Gorkowienko
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melioracji wodnych podstawowych to kolejne elementy charakteryzujące ten region wodny.
Stan wód w województwie zachodniopomorskim
w dużej mierze uzależniony jest również od warunków
hydrologiczno-meteorologicznych. W tym przypadku
na zagrożenie powodziowe wpływają występujące opady o zróżnicowanym: natężeniu (pojawiające się bardzo
często nawałnice), czasie trwania (krótkotrwałe o dużym natężeniu, długotrwałe o natężeniu mniejszym)
i zasięgu przestrzennym. Ważnym elementem jest również siła i kierunek wiatru, którego działanie może generować wystąpienie zjawiska „cofki”, szczególnie niebezpieczne przy równoczesnym wystąpieniu niskich
temperatur – zjawisk lodowych (zimą) oraz intensywnych opadów (latem). Należy podkreślić, iż dodatkowo
na stan zagrożenia powodziowego ma wpływ rozwinięcie koryt rzecznych w planie, wielkość zlewni, poziom
wód gruntowych, a także czynniki antropogenne takie
jak: zdolność retencyjna (stan zagospodarowania), stan
techniczny urządzeń hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych oraz antropopresja.
Spośród szeregu zrealizowanych inwestycji na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim inwestycje
mające znaczący wpływ na ochronę przeciwpowodziową w województwie. Ze środków unijnych przyznanych Zarządowi w ostatnich latach Zarząd rozpoczął realizację inwestycji mającej znaczący wpływ na
poprawę zagrożenia powodziowego na terenie gm.
Trzebiatów – od lat zgłaszaną przez mieszkańców i samorządowców po corocznych podtopieniach miasta
Trzebiatów i terenów przyległych do rzeki Regi.
W wyniku realizacji I etapu poprawiono bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Trzebiatowa poprzez
odbudowę koryta rzeki na odcinku 5,05 km i modernizację obwałowań na odcinku 8,44 km. – I etap finansowany był ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004
– 2006”, Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

W minionym roku jako kolejne etapy ww. inwestycji
Zarząd rozpoczął realizację inwestycji pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” na dalszym odcinku rzeki Regi za kwotę około 30 mln PLN
finansowaną w ramach podpisanej umowy o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzenie jej zapewni ochronę przed
powodzią około 11 200 osób zamieszkujących obszar
7 123 ha (odbudowane zostanie kolejnych 8,9 km wałów przeciwpowodziowych oraz 10,32 km koryta rzeki
Regi). Kolejną inwestycją o strategicznym znaczeniu
dla województwa realizowaną w ramach podpisanej
umowy o dofinansowaniu z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko jest inwestycja pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina
i Białogardu” mająca na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty, w tym miast Kołobrzeg,
Karlino i Białogard. Realizacja tej inwestycji zapewni
ochronę przed powodzią dla około 7,1 tys. ha terenów
zamieszkanych przez około 80 200 osób (odbudowane zostanie 10,9 km wałów przeciwpowodziowych,
6,3 km koryta rzeki Parsęty oraz wybudowany zostanie
zbiornik przeciwpowodziowy w miejscowości Osówko). Łącznie tylko na realizację tych inwestycji Zarząd
wyda ponad 60 mln PLN.
Zarząd stara się o zapewnienie finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kolejnych 3 dużych zadań:
1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina,
Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego;
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów
zabudowanych m. Koszalin;
3. Poprawa warunków przepływu wód w obrębie
miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
Ich realizacja w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców naszego woje-
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wództwa. Pierwsza z nich ma na celu zabezpieczenie
terenów położonych w pobliżu rzeki Odry, jeziora
Dąbie, Zalewu Szczecińskiego (wartość około 60 mln
PLN). Druga spośród wymienionych inwestycji ma
na celu podniesienie bezpieczeństwa powodziowego zlewni jeziora Jamno (wartość około 51 mln PLN),
natomiast trzecia ma na celu zabezpieczenie przed
powodzią terenów przyległych do rzeki Wieprzy,
w szczególności miasta Darłowo (wartość około
40 mln PLN) (zabezpieczenie przed powodzią około
100 000 ha zamieszkanych przez 50 000 tys. mieszkańców). Rozpoczęcie realizacji ww. inwestycji planowane jest już w 2011 roku.
Dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach Programu dla Odry – 2006 Zarząd realizował inwestycje
z zakresu ochrony przed powodzią terenów przyległych do rzeki Odry.
Podsumowując, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych udowodnił, że możliwa jest poprawa jakości i efektywności gospodarowania wodami na terenie województwa zachodniopomorskiego
czego potwierdzeniem są zrealizowane już inwestycje
i prowadzone prace konserwacyjno-utrzymaniowe,
podpisane kontrakty i pozyskane dodatkowe środki finansowe. W ramach przewidzianych i przedłożonych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym projektów
znajdują się projekty oddziałujące na wszystkie obszary życia mieszkańców naszego województwa, poprawiające ich bezpieczeństwo, jakość życia, a także
zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Przeprowadzenie wymienionych projektów i przedsięwzięć przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie będzie jednak
możliwe bez wspólnego działania wszystkich zainteresowanych: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewody Zachodniopomorskiego, Samorządu
Województwa Zachodniopomorskiego samorządów
gminnych i powiatowych, Posłów i Senatorów Ziemi
Zachodniopomorskiej, a także nadzorujących merytorycznie prace Zarządu Melioracji ministerstw,
w tym w szczególności Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodać należy, że
wielkość efektów rzeczowych i finansowych uzyskana
przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie uzależniona jest także od
bardzo dobrej współpracy między Zarządem Melioracji a wszystkimi wymienionymi wyżej instytucjami,
w szczególności Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska i Urzędem Wojewódzkim, która owocuje
doprowadzeniem do uzyskania w możliwie jak najkrótszym czasie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji opisanych
zadań inwestycyjnych.
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TERMOINWESTYCJE
MODERNIZACJA

Od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania beneficjentów z regionu inwestycjami w zakresie szeroko pojętej termomodernizacji. Dużą aktywnością w aplikowaniu o środki
unijne w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykazały
się samorządy lokalne, gminy, powiaty i ich związki.

Inwestycje w szczecińskich szpitalach
Niewątpliwie magnesem dla potencjalnych beneficjentów była możliwość uzyskania dofinansowania
dotacyjnego, bezzwrotnego do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Niestety zainteresowanie było bardzo duże, a alokacja ograniczona. W związku z tym, nie
wszyscy, którzy aplikowali uzyskali dofinansowanie.
Wśród beneficjentów, którzy otrzymali zbyt małą ilość
punktów w klasyfikacji konkursowej i znaleźli się na liście rezerwowej są dwa szczecińskie szpitale, Szpital
Kliniczny im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego przy ul. Unii
Lubelskiej oraz Szpital Specjalistyczny im. Prof. Alfreda
Sokołowskiego w Zdunowie. Oba podmioty dysponowały pełną dokumentacją techniczną i uzyskały decyzje
administracyjne niezbędne do realizacji procesu inwestycyjnego.
Stan przygotowania inwestycji pozwolił na aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” wdrażanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to program współfinansowany w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS, ze środków uzyskanych

ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na rynku światowym. Zakłada on możliwość uzyskania dofinansowania
w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz
uzupełnienie do 60% w formie pożyczki preferencyjnej.
Należy podkreślić, iż program zakłada bardzo szeroki
wachlarz zadań objętych wsparciem w ramach termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła i modernizacji
systemów grzewczych. Nabór wniosków na III konkurs
w ramach tego programu zakończył się 21 lipca br. Analizując zestawienia wniosków złożonych i skierowanych
do dofinansowania w ramach wcześniejszych konkursów należy podkreślić, że program ten cieszy się dużym
zainteresowaniem beneficjentów.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie w ramach Programu (w wyniku złożenia aplikacji we
wcześniejszym konkursie) realizuje inwestycje o koszcie całkowitym na poziomie blisko 16 mln zł, przy zaangażowaniu dotacyjnym ze środków dystrybuowanych
przez NFOŚiGW na kwotę ponad 4,2 mln zł. W ramach
tego projektu zostaną przeprowadzone prace termoizolacyjne polegające głównie na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianie stolarki okiennej

i drzwiowej w budynkach szpitala zgodnie z audytem
energetycznym. Uzupełniająco zaprojektowano również modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę grzejników żeliwnych na stalowe panelowe i zainstalowanie zaworów termostatycznych i regulacyjnych
w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i ciepłą wodę użytkową. W wyniku przeprowadzonego procesu inwestycyjnego planuje się uzyskanie
efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu
zapotrzebowania na energię o ok. 19.889 GJ/rok, co
daje zmniejszenie zużycia energii o 47% w skali roku
w stosunku do stanu przed termomodernizacją.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzją Rady Nadzorczej
zaangażuje się w realizację tego zadania na poziomie
ok 8,5 mln zł, z czego 1 mln zł zostanie przekazane
beneficjentowi w formie dotacji, reszta w formie pożyczki preferencyjnej. Silną stroną tej inwestycji jest
atrakcyjny montaż finansowy oraz relatywnie możliwy do uzyskania wysoki efekt ekologiczny. Zadanie
to jest zgodne z listą przedsięwzięć priorytetowych
WFOŚiGW i wpisuje się w realizację kompleksowych
zadań termomodernizacyjnych, tym bardziej, że dotyczy budynków użyteczności publicznej.
Bardzo podobne argumenty skłoniły Radę Nadzorczą
do podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego realizowanego przez Specjalistyczny Szpital
w Zdunowie. Zakres rzeczowy projektu jest podobny
jak w przypadku Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Obejmuje on działania związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachów i stropów oraz z wymianą stolarki

Szpital Specjalistyczny im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Zdunowie – wizualizacja

Szpital Kliniczny im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego przy ul. Unii Lubelskiej
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okiennej i drzwiowej. Istotna z punktu widzenia racjonalnej gospodarki energetycznej podmiotu jest modernizacja systemu grzewczego. Zgodnie z projektem źródłem pozyskiwania energii będą kolektory słoneczne,
pompy ciepła oraz kotły gazowe, tzw. szczytowe. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje budowę i modernizację
węzłów cieplnych, likwidację kotłów węglowych, montaż kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera
powyżej 100 m2 oraz montaż trzech kotłów gazowych,
które mają uzupełniać produkcję ciepła w sytuacji
zwiększonego zapotrzebowania lub w przypadku wyłączenia z eksploatacji pomp ciepła. Przeprowadzone
kompleksowo działania inwestycyjne wygenerują efekt
ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii
o ponad 40% w skali roku w porównaniu z aktualną
sytuacją oraz ograniczą zapotrzebowanie na energię
cieplną o ok. 33 tys. GJ/rok. Na realizację tego zadania
beneficjent otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW na
poziomie ok. 21 mln zł z Programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Środki pochodzące z WFOŚiGW w Szczecinie będą
stanowiły ponad 32% kosztów całkowitych zadania,
czyli ponad 10 mln zł. Koszt całkowity inwestycji termoizolacyjnej trzech budynków Szpitala oraz modernizacji
zaopatrzenia w energię wynosi blisko 32 mln zł.
Podsumowując, należy podkreślić, iż obie te inwestycje
są dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym
dla szpitali, jednocześnie mają istotne znaczenie dla
polepszenia funkcjonowania jednostek, ograniczenia
kosztów oraz poprawy komfortu zarówno pacjentów,
jak i pracowników. W wyniku ich realizacji osiągnięty
zostanie wymierny efekt ekologiczny, który wpłynie na
poprawę jakości powietrza.

INWESTYCJE

Agnieszka Sobolewska – Dyrektor Biura, WFOŚiGW w Szczecinie
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Środki unijne

System Zielonych Inwestycji GIS (Green Investment Scheme) został stworzony przez państwa,
które podpisały i ratyfikowały Protokół z Kioto. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami Polska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 o 6% w stosunku do roku bazowego, czyli 1988.

System Zielonych Inwestycji
W związku z procesami transformacji systemowej
oraz restrukturyzacją i modernizacją przemysłu osiągnęliśmy poziom redukcji 30%, co powoduje znaczną nadwyżkę realizacji wyznaczonego celu. Oprócz
zapisów o konieczności ograniczeń emisji Protokół
uwzględnia narzędzia służące finansowaniu działań
ograniczających emisję w skali globalnej. W ramach
wsparcia stworzono mechanizm, który umożliwia
handel uprawnieniami do emisji krajom, które emitują mniej niż wyznaczony cel. Środki uzyskane w wyniku sprzedaży uprawnień do emisji, zgodnie z wynegocjowanymi z kupującym warunkami, mogą być
wykorzystane na cele związane z ochroną klimatu
i środowiska.
W Polsce dysponentem środków pochodzących ze
sprzedaży uprawnień do emisji jest Ministerstwo
Środowiska, natomiast Krajowym operatorem, czyli instytucją zarządzającą i wdrażającą – Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Najważniejszymi zadaniami Krajowego operatora
są: organizowanie naboru wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego oraz ich ocena, a także nadzorowanie wdrażania, realizacji i ocena uzyskanych
efektów ekologicznych projektów lub programów,
którym udzielono wsparcia finansowego. W ramach
środków ze sprzedaży emisji NFOŚiGW uruchomił
pięć programów priorytetowych:

ności energetycznej. Do dofinansowania są kwalifikowane koszty: ocieplenia obiektów, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, wymiany systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowania dokumentacji, montażu odnawialnych źródeł energii. Okres
wdrażania Programu założono na lata 2010-2014,
przy czym budżet dotacyjny wynosi 555 mln zł, pożyczkowy ponad 1 mld zł. Jest to pożyczka preferencyjna ze środków statutowych NFOŚiGW, o oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych,
udzielana na okres do 15 lat. Minimalny zakres finan-

sowy projektu 2 mln zł, dla projektów zbiorowych
5 mln zł. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji na poziomie do 30%, natomiast pożyczki
do 60%.
Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
potencjalnych beneficjentów, do tej pory odbyły się
już trzy nabory w trybie konkursowym. Do dnia 21
lipca trwał nabór trzeciej edycji, obecnie wnioski są
oceniane. W drugim konkursie zakwalifikowano do
dofinansowania 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 350 mln zł (dotacja + pożyczka).
Przy czym alokacja nie została w pełni wykorzystana,
ponieważ wynosiła 181 mln zł, a zakwalifikowano do
dofinansowania wnioski dotacyjne na kwotę około
130 mln zł. W pierwszej edycji konkursu zakwalifikowano 34 projekty. Alokacja wynosiła 260 mln zł na
dofinansowanie w formie dotacji i 520 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek preferencyjnych. Minimalny koszt przedsięwzięcia ustalono na poziomie
10 mln zł, co było istotnym ograniczeniem dla beneficjentów zainteresowanych inwestycjami objętymi
Programem. Zakwalifikowane projekty, to ponad
141 mln dotacji i blisko 195 mln zł pożyczek.

dużym zainteresowaniem inwestorów. Wpłynęły do
NFOŚiGW 62 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji o łącznym koszcie całkowitym na ponad 1,5 mld
zł. Wnioskowana kwota dotacji to ponad 370 mln zł,
przy alokacji 36 mln zł.

2. Biogazownie rolnicze.

Rok temu odbył się nabór wniosków w ramach tego
programu. Do NFOŚiGW wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie w formie dotacji. Łączny koszt całkowity projektów wynosił 180 mln zł, a wnioskowane
dofinansowanie w formie dotacji wyniosło ponad
33 mln zł. Przewidziana alokacja w tym konkursie to
43,7 mln zł.
W maju br. unieważniono wyniki konkursu i poinformowano, iż planuje się w II połowie 2011 roku
ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. NFOŚiGW
pracuje w chwili obecnej nad zmianami zapisów
przedmiotowego programu priorytetowego w celu
polepszenia warunków uczestniczenia w konkursie.

Jest to program skierowany do szerokiej grupy beneficjentów (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej),
które realizują inwestycje w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej w oparciu o biogaz
pochodzenia rolniczego. Atrakcyjne finansowanie łączone gwarantuje zabezpieczenie środków do 75%
kosztów całkowitych zadania. Przy czym dotacja stanowi do 30% i może być uzupełniona preferencyjną
pożyczką oprocentowaną na poziomie WIBOR 3M +
50 pkt. bazowych w skali roku. Minimalna wartość
zadania to 10 mln zł. W minionym roku uruchomiono nabór konkursowy, który spotkał się z bardzo
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3. Elektrociepłownie i ciepłownie
na biomasę.
Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy
cieplnej poniżej 20 MWt. Warunki finansowania są
podobne jak w przypadku biogazowni, ale minimalną
wartość projektu przyjęto na poziomie 2 mln zł. W ramach ogłoszonego w minionym roku konkursu wpłynęło 11 wniosków inwestycyjnych o łącznym koszcie
całkowitym powyżej 246 mln zł. Przy czym wnioskowana kwota dotacji znacznie przekroczyła alokacje
na poziomie 36 mln zł i wyniosła ponad 59 mln zł.

4. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

5. Zarządzanie energią w budynkach
wybranych podmiotów sektora finansów
publicznych.
Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów: Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez
nią instytutów naukowych, państwowych instytucji
kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej. Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie
100% dotacji kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie w tym konkursie wyniosła 50 mln zł.

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii
w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych,
organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych. W zakres
dofinansowania wchodzą zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków, w tym zmiany
wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych,
uzasadnionych ekonomicznie standardach efektyw-

Aktualności
INWESTYCJE

Agnieszka Sobolewska – Dyrektor Biura, WFOŚiGW w Szczecinie

Fot. Andrzej Świrko

Biogazownia w Nacławiu
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EKO
INWESTYCJE
KREDYTY

Piotr Podębski – Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ w Szczecinie

Również i Twoja inwestycja może wspierać ochronę środowiska. Warto to sprawdzić.

Tanie „ekologiczne” kredyty
Szczególnym instrumentem finansowym w ochronie środowiska są kredyty preferencyjne, łączące środki
pochodzące z rynku bankowego ze środkami donatorów, dysponujących funduszami przeznaczonymi na
ochronę środowiska. Takie połączenie stwarza rodzaj
dźwigni finansowej, pomnażającej dostępne fundusze
i spełniającej rolę stymulatora rynku inwestycji proekologicznych. Na rynku proekologicznych kredytów preferencyjnych wyróżnia się Bank Ochrony Środowiska
S.A., traktujący tego rodzaju finansowanie jako realizację swojej misji.
Także w województwie zachodniopomorskim Bank
Ochrony Środowiska S.A. odgrywa istotną rolę w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Kontynuując współpracę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BOŚ S.A. podpisał nową umowę w sprawie
udzielania preferencyjnych kredytów z dopłatami
do oprocentowania przeznaczonymi przez Fundusz
w roku 2011 na zadania proekologiczne, realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki dopłatom, a tym samym niskiemu oprocentowaniu (wynoszącemu aktualnie 2% rocznie),
kredyty te są atrakcyjną ofertą dla inwestorów.
Moim zdaniem, wiele osób realizujących inwestycję
często nie zdaje sobie sprawy z jej proekologicznego
charakteru, a tym samym możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu. Dlatego warto monitorować rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych źródeł finansowania.
Podpisanie nowej umowy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank
Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane
na terenie województwa zachodniopomorskiego daje
okazję do podsumowań i przedstawienia planów na
najbliższą przyszłość.
W latach 2009-2010 BOŚ Bank w województwie zachodniopomorskim udzielił 739 kredytów na finanso-
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wanie przedsięwzięć proekologicznych o łącznej kwocie prawie 56 mln złotych. Zdecydowaną większość
stanowiły środki udzielone na ochronę atmosfery,
w tym na inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Bank wspierał tu zarówno
działania przedsiębiorców – np. budowę ekologicznej
kotłowni ogrzewającej wszystkie budynki firmy, przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz
z kolektorami słonecznymi, termomodernizację budynku, jak i aktywność klientów indywidualnych – budowę
systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła
czy kolektorów słonecznych, budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Kredytowane przez BOŚ Bank w latach 2009-2010
w województwie zachodniopomorskim zadania pozwoliły na wygenerowanie efektów ekologicznych,
z których najważniejsze to:
• redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych –
299,79 Mg/rok,
• redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, CO) –
108,39 i 161,30 Mg/rok,
• moc wybudowanych źródeł odnawialnych –
4,00 MW/rok,
• powierzchnia kolektorów słonecznych – 880,23 m2,
• przepustowość oczyszczalni ścieków –
68,62 m3/dobę,
• redukcja BZT5 – 2,60 Mg/rok,
• zmniejszenie zużycia i strat ciepła (w wyniku inwestycji termomodernizacyjnych) 16 821,06 MWh/rok.

Na podstawie nowej umowy na rok 2011 BOŚ S.A.
udziela kredytów preferencyjnych w ramach 6 linii
kredytowych, z których sfinansowane mogą być:
budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych,
odnawialne źródła energii, budowa małych i przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacja, usuwanie wyrobów zawierających azbest,
budowa i modernizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Podstawowym atutem tych
kredytów jest ich niskie oprocentowanie – WIBOR
3M pomniejszony o 3 p.p. lecz nie mniej niż 2 proc.
w stosunku rocznym (aktualnie 2 proc.) oraz długi
okres kredytowania – do 7 lat. Maksymalny koszt
całkowity zadania to 1 mln zł, przy czym udzielone
finansowanie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów inwestycji. Z kredytów mogą korzystać osoby
fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu
terytorialnego, realizujący inwestycję na terenie województwa zachodniopomorskiego.

naturalnie – 9/2011

Należy podkreślić, że BOŚ Bank jako jedyny w Polsce bank z misją i strategią nakierowaną na obsługę
przedsięwzięć służących ochronie środowiska, w swojej ofercie posiada więcej kredytów preferencyjnych
przeznaczonych na finansowanie zadań proekologicznych. Atrakcyjna dla inwestorów oferta jest wynikiem
współpracy Banku z donatorami – instytucjami, które
użyczają relatywnie tanich środków na kredyty udzielane przez BOŚ lub pokrywają część odsetek od kredytu.
Ograniczenia związane z konwencjonalnymi źródłami
energii, ich rosnące ceny, a także wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństwa sprawiają, że realizacja
inwestycji proekologicznych zapewnia firmie wzrost
w długim okresie, a z drugiej – przyczynia się do likwidacji negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego. Kredyty preferencyjne udzielane na ten cel przez
Bank Ochrony Środowiska S.A. sprawiają, że rozwiązania te stają się bardziej opłacalne. Bo „to przede wszystkim musi się inwestorom opłacać”.

Aktualności

Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Szczecinie
ul. Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin
tel. 91 480 06 00 • e-mail: szczecin@bosbank.pl
ul. Zwycięstwa 42, 75-021 Koszalin
tel. 94 347 48 00 • e-mail: koszalin@bosbank.pl
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EKO KREDYTY

Aktualności

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU
Centrala, ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek
Witold Szczepkowski – GBS Bank w Barlinku
GBS Bank do swojej oferty wprowadził ciekawe propozycje dla osób zainteresowanych zakupem własnego mieszkania lub
dla tych, którzy interesują się kredytowaniem specjalistycznym, a mianowicie zakupem i montażem kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. To drugie rozwiązanie bank wprowadził we współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warto zapoznać się z ofertą
Dla osób, które marzą o własnym lokum, bank poleca do wyboru kredyt mieszkaniowy lub kredyt „Rodzina na swoim”. Z uwagi na ważną decyzję, jaką jest
skorzystanie z jakiegokolwiek kredytu, warto wybrać
się po poradę do najbliższego oddziału GBS Banku. Dla
tych, którzy nie orientują się przy jakiej ulicy można odnaleźć w Szczecinie placówki GBS Banku, informujemy,
że przy ulicy Partyzantów 3/3 lub przy Alei Bohaterów
Warszawy 31.
Na miejscu można uzyskać szczegółowe informacje na
temat kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Jednak już teraz możemy zaznaczyć, że kredyty takie udzielane są nie tylko na zakup mieszkania, remont
czy też budowę domu. Cel kredytu jest szerszy, dlatego
warto dokładnie się o tym dowiedzieć. Wyspecjalizowani pracownicy banku udzielą szczegółowych informacji na temat kredytów. Odpowiedzą na pytania m.in.
na jaki okres są udzielane poszczególne kredyty, jakie
dokumenty są potrzebne do udzielenia kredytu, na co
są przeznaczone, co jest przedmiotem zabezpieczenia
i wiele innych cennych informacji, które warto wiedzieć
w momencie podejmowania decyzji o kredycie.
W GBS Banku dostępne są również kredyty mieszkaniowe w ramach bardzo popularnego programu „Rodzina
na swoim” na zakup mieszkania lub budowę domu.
Obecnie małżeństwa i osoby samotnie wychowujące
dzieci mają możliwość uzyskania niższych odsetek,
nawet o 50% przez pierwsze 8 lat spłacania kredytu.
Warunkiem uzyskania wsparcia rządowego jest zakup
mieszkania nie przekraczającego 75m2 lub budowy
domu nie przekraczającego 140m2 powierzchni użytkowej. Dodatkowo cena 1m2 kredytowanego lokalu nie
może przekroczyć limitu dla danego terenu. Decydując
się jednak na takie rozwiązanie warto wziąć pod uwagę
tempo prac nad zmianami przy programie, ale o tym
również można porozmawiać w banku. Warto się pośpieszyć, ponieważ pewności o wprowadzaniu zmian
nie ma, może się tak zdarzyć, że klient nie zdąży skorzystać ze wsparcia rządowego.
Wspominaliśmy również o finansowaniu specjalistycznym takim jak, wspomniane przez nas finansowanie
specjalistyczne projektów, takich jak zakup i montaż
kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, które objęte są dotacją.

18

Przedstawiamy kilka informacji na temat kredytów specjalistycznych:
• Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych
to oferta dla osób, które nie posiadają w swoich lokalach ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej. To szczególnie interesująca propozycja z uwagi
na fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotuje takie rozwiązania z wysokości do 45% kwoty kredytu.
• Kredyty na zakup i montaż na przydomowych oczyszczalniach ścieków udzielane są tylko w placówkach
banku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Związane jest to z dotacją z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Osoby spełniające warunki udzielenia
takiego kredytu mogą otrzymać dotację w wysokości
20% kwoty kredytu, który został udzielony na zakup
i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warto pamiętać, że doradcy GBS Banku służą pomocą
na każdym z etapów współpracy, od rozpoznania potrzeb, przedstawienia różnych wariantów opcji finansowania, bliskiej współpracy w trakcie realizacji inwestycji, czy też dostępności już po udzieleniu kredytu.
W banku można liczyć na elastyczne podejście, na co
bez wątpienia pozwalają przygotowane formy kredytowania w banku. Co to oznacza? Dokładnie to, że
doradca wraz z klientem wspólnie ustala dogodne
i istotne terminy, formy zabezpieczenia czy też warunki
wypłaty jak i spłaty kredytu.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie banku:
www.gbsbank.pl. Serdecznie zapraszamy.

29 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
projektów w trybie konkursowym nr RPOWZ/4.2/2011/1, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejny nabór trwa
W ramach działania 4.2. Gospodarka odpadami przewiduje się wsparcie robót, wyposażenia w środki i zasoby systemów, infrastruktury i urządzeń służących do:
1. Selektywnego zbierania, składowania, sortowania
lub unieszkodliwiania (innego niż składowanie)
odpadów komunalnych,
2. Składowania lub unieszkodliwiania (innego niż
składowanie) odpadów przemysłowych,
3. Unieszkodliwiania (innego niż składowanie) odpadów niebezpiecznych,
4. Wytwarzania energii z odpadów komunalnych
i/lub komunalnych osadów ściekowych,
5. Wytwarzania paliwa lub innego środka wytwarzania energii z odpadów przemysłowych,
6. Recyklingu lub regeneracji odpadów komunalnych
lub przemysłowych,
7. Odzyskiwania (innego niż wytwarzanie paliw lub
energii, innego niż recykling lub regeneracja) odpadów komunalnych lub przemysłowych,
8. Usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (np. likwidacja dzikich wysypisk lub opróżnianie mogilników),
9. Rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów
komunalnych lub przemysłowych,
10. Ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,
11. Ograniczania zużycia zasobów naturalnych (w tym
źródeł energii) i materiałów,
12. Zmian technologii prowadzących do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce
naturalne poprzez zastępowanie zużycia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.
Ponadto projekty muszą być zgodne z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami oraz planami lokalnymi
(jeśli istnieją).
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
są:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia,
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• Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną,
• Przedsiębiorcy,
• Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 20.000.000 zł ze
środków EFRR.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
75% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi: 25%
całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość dofinansowania projektów w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów na obszarach objętych wsparciem PROW:
• projekty powyżej 200 000 zł,
• projekty poniżej 200 000 zł – tylko w przypadku, gdy
gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW.
Dla projektów, w których dofinansowanie jest udzielane na podstawie Rozporządzenia sektorowego:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
• 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
• 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla
średnich przedsiębiorstw,
• 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla innych niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi:
• 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
• 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla
średnich przedsiębiorstw,
• 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla innych niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce RPO: www.rpo.wzp.pl
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26 lipca 2011 roku na konferencji w Warszawie wystartował program priorytetowy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Jego
głównymi odbiorcami są samorządy oraz ich związki. Wystarczy tylko 10 proc. wkładu własnego.
Resztę przedsięwzięcia dofinansuje NFOŚiGW.

Nowy program NFOŚiGW dla samorządów
Przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program ma na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem
Unii Europejskiej, ale przede wszystkim skuteczniejszą
ochronę życia oraz zdrowia obywateli.
Na realizację programu przeznaczono ponad 300 mln zł
w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. Wydatkowane one będą na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Finansowana będzie zarówno budowa przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków, jak również wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

O środki z programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego. To na tych beneficjentach spoczywać będzie następnie odpowiedzialność
za wybór odbiorców pomocy, tj. właścicieli wskazanych
posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
Program trwał będzie do końca 2015 roku. Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły w każdym
roku wdrażania programu do czasu wyczerpania środków
w poszczególnych latach.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podkreślił, że nowy program NFOŚiGW, o wartości 300 mln zł, pomoże
rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem ścieków na obszarach, na których nie ma i w najbliższej przyszłości
nie będzie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom publicznym przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na tych obszarach stać się ekologiczną alternatywą dla szamb.

Ekologiczna alternatywa dla szamb
Rozmowa z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim

Naturalnie: Jaki jest cel Programu Priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”?
Stanisław Gawłowski: Po raz drugi przygotowano
program adresowany na potrzeby polskich rodzin
w części dotyczącej ochrony środowiska. Do tej pory
bowiem NFOŚiGW współpracował m.in. z polskimi samorządami terytorialnymi i to one były głównymi be-
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neficjentami środków pochodzących z budżetu narodowego i wojewódzkich funduszy.
Program obejmuje dwa zadania, które będą finansowane z pieniędzy NFOŚiGW. Pierwszym z nich jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Drugi natomiast dotyczy podłączenia budynku do zbiorowego,
już istniejącego systemu kanalizacyjnego.
Przydomowe oczyszczalnie mają rozwiązać problem
ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastąpią one – często nieszczelne
– szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w
utrzymaniu i ekologiczne, a oczyszczone ścieki spełniają
wymogi standardów polskich i unijnych. Jednak celem
programu jest nie tylko realizacja przyjętych przez Polskę
zobowiązań wobec Unii Europejskiej (Traktat Akcesyjny
i Dyrektywa 91/271), ale przede wszystkim skuteczniejsza ochrona życia i zdrowia obywateli. Jeśli będziemy
mieli czystsze otoczenie, to z pewnością poprawi się także stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Naturalnie: W jaki sposób można otrzymać pieniądze na
przydomową oczyszczalnię?
Stanisław Gawłowski: Decyzją NFOŚiGW to gminy
będą decydować, u kogo i na jakich zasadach będą
mogły zostać wybudowane instalacje oczyszczające
ścieki. Każdy kto chce pozyskać środki na ten cel będzie
musiał złożyć wniosek w swoim urzędzie, który następnie złoży wniosek o dotację w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska. Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony, to fundusz podpisze z gminą umowę o dofinansowanie inwestycji.
Samorząd musi też rozpisać przetarg na wybór firmy,
która dostarczy i zamontuje oczyszczalnie ścieków
u zainteresowanych mieszkańców. W umowie będzie
zaznaczone, że wyłoniona w przetargu firma będzie
miała obowiązek konserwować taką oczyszczalnię
przez pięć kolejnych lat.
Dzięki środkom z NFOŚiGW koszt instalacji może zostać
obniżony nawet o 90 proc., z czego połowa będzie pochodziła z dotacji, a połowa to nisko oprocentowana
pożyczka, na zwrot której będzie maksymalnie 15 lat.
Trzeba też wiedzieć, że gmina może zdecydować, że
jest np. zainteresowana pozyskaniem tylko środków
bezzwrotnych. Może to oznaczać, że mieszkańcy będą
musieli pokryć z własnej kieszeni ponad połowę kosztów budowy przydomowej oczyszczalni.
Naturalnie: Czy każda przydomowa oczyszczalnia spełnia wymagania Programu?
Stanisław Gawłowski: Nie. Tylko te, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego
powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie
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przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, od
której producentów wymagamy certyfikatu zgodności
ze zharmonizowaną normą europejską wydawaną dla
konkretnego typoszeregu urządzeń przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest zatem na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych
powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach
użyteczności publicznej. Przydomowe oczyszczalnie
muszą być biologiczne i obsługiwać powyżej 50 osób.
Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. Odpowiedzialność za
wybór odbiorców pomocy, czyli właścicieli wskazanych
posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni
ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej, ponosić będzie beneficjent.
Nie wszędzie też można taką przydomową oczyszczalnię wybudować. Z finansowania wyłączone są obszary,
na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Tam środki funduszu
można wykorzystać do sfinansowania podłączeń budynków do takiej sieci. Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się też obszary, dla
których przed 2020 rokiem został zaplanowany i będzie
wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.
Naturalnie: Dziękuję za rozmowę.
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Podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Uroczystość podpisania i przekazania umowy odbyła się 30 maja br., w siedzibie
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Środowiska w ramach działania 2.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Euromiliony na szczecińską spalarnię
Dokładnie 255 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zasili budowę spalarni odpadów w Szczecinie.
30 maja br., umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele szczecińskiego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całej inwestycji to ponad 576 mln zł. Zakład ma powstać na wyspie
Ostrów Grabowski w Szczecinie. Dzięki niemu rocznie
150 tysięcy ton odpadów trafi do utylizacji. Będą to odpady zarówno ze Szczecina jak i okolicznych powiatów
– m.in. polickiego, stargardzkiego, wałeckiego. Obszar
ten zamieszkuje ok. 1 mln 213 tys. osób.

– Cieszę się, że Szczecin nie pomija tak ważnego obszaru, jakim jest gospodarka odpadami. To dzięki środkom
unijnym, które zostały rozdysponowane przez nasz
rząd, możemy zająć się tak istotnym tematem – mówił
Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska.

Min. Gawłowski podkreślał, że w obecnej perspektywie
finansowej, tj. do 2012 roku, z łącznej sumy unijnych
funduszy tylko na porządki w gospodarce odpadami
rozdysponowane zostanie ponad miliard euro.
Dzięki tej instalacji Szczecin będzie w stanie uniknąć kar
grożących Polsce za deponowanie zbyt dużych ilości
odpadów na składowiskach. Instalacja będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska ze względu na zastosowanie najnowocześniejszych i najwydajniejszych instalacji oczyszczalnia spalin.
Zakład Termiczny oprócz przekształcania odpadów
w obróbce termicznej będzie produkować także energię elektryczną oraz cieplną, która będzie w stanie zasilić kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych. Dlatego
oprócz pożytku w postaci przekształcenia i zminimalizowania objętości odpadów będzie zarabiać na sprzedaży
energii do miejskiej sieci cieplnej i sieci energetycznych.
Rozstrzygnięcie przetargu na projekt i wykonanie spalarni planowane jest do końca roku. Realizacja ZTUO
przewidywana jest na lata 2013-2015. Obiekt powinien
służyć mieszkańcom przez 50 lat.
W spotkaniu wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, wiceprezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha, wojewoda Marcin
Zydorowicz, prezydent Piotr Krzystek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski, prezes zarządu Zakładu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Tomasz Lachowicz oraz MAO projektu Beniamin Chochulski.

W skład ZTUO wchodzą:
• instalacja do waloryzacji żużli – wydajność instalacji
37 800 [Mg/rok];
• instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów
i stałych pozostałości z oczyszczania spalin – wydajność instalacji 10 500 [Mg/rok].

INWESTYCJE

Monika Bochenko – WFOŚiGW w Szczecinie

Do najistotniejszych cech wskazanego rozwiązania należą:
• piec rusztowy z rusztem pochylonym lub poziomym,
którego konstrukcja sprawdziła się w zakładach termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na całym świecie, i który należy uwzględnić już teraz,
aby zapewnić możliwość spalania odpadów o różnej
wartości opałowej. Projektowana instalacja TPO jest
na wartość opałową w przedziale 8-13MJ/kg.
• piec zintegrowany z kotłem odzysknicowym (odzyskowym),
• optymalny odzysk energii zawartej w odpadach
poprzez współpracę z turbiną parową upustowo•
kondensacyjną o parametrach pary 400 °C i 40 bar,
pozwalającą na skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej (kogenerację), zapewniający
zasilanie miejskiej sieci ciepłowniczej w ciepłą wodę
i sieci publicznej w energię elektryczną,
• oczyszczanie spalin z efektywnym systemem, typu
selektywnej katalitycznej redukcji SCR, w celu redukcji tlenków azotu, spełniającym najbardziej rygorystyczne wymagania emisyjne oraz mokrym systemem odsiarczania wspomaganym elektrofiltrem
połączonym z metodą strumieniowo-pyłową w celu
redukcji kwaśnych zanieczyszczeń, pyłów, metali
ciężkich oraz dioksyn i furanów (lub alternatywnie
SNCR).

Tu powstanie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego:

Konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
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POIiŚ

Sebastian Kaczmarek – Kierownik Zespołu Wniosków i Umów
WFOŚiGW w Szczecinie

Monika Bochenko – WFOŚiGW w Szczecinie
Sieć kanalizacyjna w Świnoujściu i Pyrzycach będzie zmodernizowana. Jest już pewne, że oba
te miasta skorzystają z unijnej dotacji.

WFOŚiGW w Szczecinie uruchomił drugi nabór wniosków w konkursie na „Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidację
skutków”.

Konkurs dla Ochotniczych Straży
Pożarnych
Zgodnie z proponowanymi zasadami dofinansowania możliwe jest udzielenie dotacji w wysokości:
• lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczenia skażeń (fabrycznie nowy) dotacja do 30%,
nie więcej niż 50.000 zł do jednego samochodu,
• średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją
ograniczenia skażeń (fabrycznie nowy) do 30%, nie
więcej niż 150.000 zł do jednego samochodu,
• ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją
ograniczenia skażeń (fabrycznie nowy) do 30%, nie
więcej niż 150.000 zł do jednego samochodu.
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W ramach konkursu udzielane jest wsparcie dla przedsięwzięć, których realizacja nie została zakończona
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, zakończy się najpóźniej do 30 października 2011 roku,
a wypłata środków najpóźniej do 30 listopada 2011
roku. Na realizację zadania można uzyskać oprócz
dotacji także pożyczkę w wysokości do 45%, oprocentowaną 0,4 s.r.w., nie mniej niż 3% w skali roku, bez
możliwości umorzenia.
Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodów specjalistycznych z kompletnym wyposażeniem technicznym (fabrycznie nowych) na potrzeby prowadzenia akcji przez jednostki OSP działające w Krajowym
Systemie Ratownictwa. Nowością jest możliwość
uzyskania dofinansowania na karosację pojazdów,
tj. wykonywane nadwozia zgodnie z „Wymaganiami
dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych” opracowanymi przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zaopiniowanymi pozytywnie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie.
W pierwszym tegorocznym naborze wniosków dofinansowanie uzyskały: gmina Gryfice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (fabrycznie
nowego) dla OSP w Ościęcinie, gmina Dygowo na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie, gmina
Ostrowice na karosację samochodu pożarniczego na
podwoziu Star 266 z funkcją ograniczania stref skażeń
ekologicznych dla ograniczania skażeń ekologicznych
– dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach, gmina Rewal na dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem
4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu oraz
gmina Przelewice na dostawę fabrycznie nowego,
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przelewicach.

Pieniądze na kanalizację
Uroczyste podpisanie potwierdzeń miało miejsce
19 maja, podczas konferencji prasowej w Dźwirzynie.
Przekazał je beneficjentom Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Na umowy
nie trzeba było długo czekać. Kilka tygodni później,
8 czerwca br., w obecności beneficjentów umowy o dofinansowanie podpisał Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
Jacek Chrzanowski.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych
Miasta Świnoujście”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4,09 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 3,48 mln zł. Celem projektu jest modernizacja istniejącej i budowa nowej
kanalizacji sanitarnej. Dzięki realizacji inwestycji do
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie
przyłączonych 336 osób. Realizacja przedsięwzięcia
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu kanalizacji w Świnoujściu, co
pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia dużych
szkód dla środowiska i mieszkańców miasta, na terenie którego znajdują się liczne chronione obiekty
przyrody, w tym obszar Natura 2000.
Zdaniem prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Świnoujściu Adama Makieły, modernizacja systemu odprowadzania ścieków w tym mieście ma znaczenie dla całego regionu.
– Wszyscy wiedzą, że „Polska zaczyna się w Świnoujściu”, więc aby było godną reprezentacją naszego
kraju, musi spełniać europejskie normy – podkreśla
Makieła. – Dlatego tak ważne dla nas jest zakończenie
całego projektu skanalizowania Świnoujścia. Jest to
zarówno szansa na rozwój miasta, jak i województwa.
Potwierdzenie przyznania dofinansowania dostał także projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków
oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”, którego beneficjentem jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Wartość projektu to 6,53 mln zł.
Maksymalna kwota unijnego dofinansowania wynosi
5,55 mln zł. Realizacja projektu zakłada m.in. modernizację oczyszczalni i przepompowni ścieków, a także
budowę 1 km kanalizacji sanitarnej i 800 m deszczowej.
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Inwestycja przyczyni się m.in. do wzrostu liczby mieszkańców Pyrzyc podłączonych do sieci kanalizacyjnej o 2% do
poziomu 99%. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 210 osób.
– Na zrealizowaniu inwestycji skorzystają także wszyscy mieszkańcy Pyrzyc – tłumaczy Ewa Dobrogowska
z tamtejszego Zakładu Usług Komunalnych. – To oznacza czystą wodę w kranach, ale i ta woda, którą będziemy oddawać do środowiska, będzie miała znacznie lepsze parametry. Ponadto inwestycja ta przyczyni się do:
• polepszenia stanu sanitarnego rzek i jezior, w szczególności w zlewni jeziora Miedwie, które jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną miasta
Szczecina, a także ochrony różnorodności biologicznej tego akwenu,
• wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia wód
wgłębnych, potencjalnych i istniejących lokalnych
źródeł wód podziemnych, zaopatrujących w wodę
mieszkańców,
• redukcji ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych
do środowiska.
Podsumowując, zaangażowanie środków unijnych
w poprawę skuteczności i efektywności systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w naszym
województwie przekracza już 475,9 mln zł. Wszystkich
potencjalnych beneficjentów zachęcamy do przeanalizowania potrzeb w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej i skorzystania z możliwości ubiegania się o dotację unijną.

Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski podczas podpisywania umów
z przedstawicielami ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu oraz PPK Sp. z o.o.
w Pyrzycach
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Środki
krajowe

Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych
źródeł energii i obiektów wysokosprawnej
kogeneracji – część 2, wdrażana przez WFOŚIGW

OZE 2
Pełna nazwa programu priorytetowego, nazywanego
potocznie OZE 2, to „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”. Jest to program realizowany we
współpracy z 10 wojewódzkimi funduszami ochrony
środowiska (w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie

i Wrocławiu). Środki (560 mln zł) przekazane przez
NFOŚiGW wojewódzkim funduszom przeznaczone są
na 15-letnie pożyczki o stałym oprocentowaniu 2%,
pokrywające do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji w OZE, których koszt wyniesie od 0,5 do 10 mln
zł. Celem programu jest zasilenie rynku dodatkowymi
120 MW zielonej energii.

Warunki dofinansowania:
• Stałe oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku,
• Okres finansowania: do 12 lat od pierwszej wypłaty na rzecz WFOŚiGW,
• Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych do 18 miesięcy liczona od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia,
• Forma zabezpieczenia: weksel własny „in blanco” z klauzulą bez protestu,
• Pożyczka udzielona WFOŚiGW nie podlega umorzeniu.
Wydatki kwalifikowane na realizacje inwestycji mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
1) przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji,
2) koszt nabycia gruntów,
3) koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
• budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami
przedsięwzięcia),
• maszyn i urządzeń,
• narzędzi, przyrządów i aparatury,
• infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury
technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające
media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi
i place technologiczne, itp.,
4) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,
5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku
z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
7) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu.

•
•
•
•
•
•
•

26

Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW:
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 0,5 mln zł,
Maksymalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł,
Stałe oprocentowanie: 3% w skali roku,
Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki 18 miesięcy,
Spłata pożyczki w ratach kwartalnych,
Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez ostatecznego beneficjenta.

Józef Edmund Nowicki – „CONEXIS” Kancelaria Zamówień Publicznych

Prawo Zamówień
Publicznych

Aktualności NFOŚiGW

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty. Katalog przesłanek unieważnienia postępowania ma charakter numerus clausus (katalogu zamkniętego) i nie może podlegać wykładni rozszerzającej.

Unieważnienie postępowania na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo
zamówień publicznych
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, oraz
istotnej zmiany okoliczności nie można było wcześniej
przewidzieć.
Pomiędzy tymi przesłankami musi zachodzić związek
przyczynowo-skutkowy. Przesłanki określone w art. 93
ust. 1 pkt 6 Pzp muszą mieć charakter trwały, nieprzewidywalny i zobiektywizowany. Przesłanka wystąpienia istotnej zmiany okoliczności musi być obiektywna.
Oznacza to, że przy zachowaniu należytej staranności
istotnej zmiany okoliczności nie mógł wcześniej przewidzieć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Pojęcie „należytej staranności” zostało zdefiniowane w art.
355 K.c. W praktyce art. 355 K.c. nakazuje każdorazowo określić pewną miarę starannego działania, którą
można uznać za racjonalną dla określonego rodzaju
czynności, przy czym chodzi tu o staranność przeciętnej miary. Wymagania w tym zakresie są wyższe
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
nie mógł wcześniej przewidzieć zamawiający, a mógł
przewidzieć wykonawca, nie będzie możliwe unieważnienie postępowania. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. sygn. akt
V Ca 2224/03 „istotna zmiana okoliczności to kategoria
obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem
o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu
miało służyć to postępowanie”.
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Sformułowanie „prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym”
przesądza o możliwości unieważnienia postępowania w trakcie jego trwania, jak również po zakończeniu postępowania (np. po dokonaniu zawiadomienia
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowaniu warunków
umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki). Obowiązek wykazania naruszenia interesu publicznego ciąży na zamawiającym. Nieprzewidywalny charakter wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduje, że unieważnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp
nie można dokonać np. z powodu wzrastającego bezrobocia lub zdarzenia powstałego wskutek niedbalstwa zamawiającego. Unieważnienie postępowania
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp wymaga od zamawiającego wykazania interesu publicznego, który
nie musi być tożsamy z interesem zamawiającego.
Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia
12 marca 1997 r. (W 8/96) za interes publiczny należy
bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku
realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie
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zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną
zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego.
Do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp konieczne jest
stwierdzenie, że istotna zmiana okoliczności wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia.
Przykładowo, przepis ten może dotyczyć sytuacji, gdy
wskutek nadzwyczajnych okoliczności, po wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonanie zamówienia będzie niecelowe lub wiązać się będzie z wyrządzeniem
szkody w mieniu publicznym.
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy jest co do zasady związana z zaistnieniem
przesłanek unieważnienia umowy określonych w art.
146 ust. 1 Pzp. Wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można jednak ograniczać
wyłącznie do art. 146 ust. 1 Pzp. Takie rozumienie art.
146 ust. 1 Pzp powodowałoby, że wystąpienie innych
wad w postępowaniu nie mogłoby być powodem
jego unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
Pzp. Przykładem może być niezamieszczenie w trybie
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przetargu nieograniczonego, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a następnie
wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) przez pracownika zamawiającego, bez zgody kierownika zamawiającego. Stąd
wszelkie wady, które mają lub mogą mieć wpływ na
wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć, będą
przesłanką unieważnienia postępowania. Wadą nie
dającą się usunąć jest niewątpliwie niezamieszczenie
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 93 ust. 4 i 5
Pzp:
1. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty,
2. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia,
zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie jest obowiązany zamieścić na stronie
internetowej informacji o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym.

Monika Bochenko – WFOŚiGW w Szczecinie

Pomimo pozytywnych przemian i licznych sukcesów w walce z kłusownictwem w ostatnich
latach, proceder nielegalnych połowów ryb na polskich wodach śródlądowych wciąż trwa.
Kłusownictwo stanowi duże zagrożenie dla natury a walka z nim staje się coraz trudniejsza.
Kłusownicy działają w dobrze zgranych i wyposażonych grupach a podmiotom zmagającym
się z tym problemem najczęściej brakuje sprzętu, ludzi oraz lepiej skonstruowanych narzędzi
prawnych. Pomóc mają pontony, noktowizory, krótkofalówki i... bielizna termiczna. Te przedmioty mają ułatwić pracę patrolom Społecznej Straży Rybackiej, która prowadzi działania na
Parsęcie, Inie i Redze, czyli na rzekach tzw. łososiowych.

Stop kłusownictwu
Państwowa Straż Rybacka w naszym województwie liczy zaledwie 15 funkcjonariuszy. To niewielu
jak na 2000 regionalnych jezior i rzek. Dlatego bardzo
ważne jest doposażenie społecznych strażników, których w regionie jest już kilkuset.
W ramach projektu „Wzmocnienie czynnej ochrony
łososia atlantyckiego oraz poprawa świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w obszarze dorzecza
Iny, Regi, Parsęty i Wieprzy” zakupiono sprzęt, który
będzie służył społecznym strażnikom rybackim do
walki z plagą kłusownictwa na zachodniopomorskich
rzekach łososiowych.
Ponieważ działania antykłusownicze prowadzone są w
trudnych warunkach terenowych, w niesprzyjającej jesienno-zimowej aurze, dlatego też w skład zakupionego sprzętu weszły wysokiej jakości mundury i obuwie,
a także odzież termiczna zapewniająca komfort cieplny
strażnikom podczas długich patroli nad rzeką (30 kompletów). Ponadto zakupiono akumulatory (x2), pontony (x3) i silniki elektryczne (x3), latarki (x32), szperacze
(x32), lornetki (x15), radiotelefony (x32) i noktowizory
2 gen. (x2). Nie zabrakło też spodniobutów (x20), kamizelek taktycznych (x30) i rękawiczek (x30). Wszystko
po to, by społeczni strażnicy byli jeszcze skuteczniejsi,
a zarazem bezpieczni podczas podejmowanych przez
siebie działań. Z zakupionego sprzętu skorzysta ponad 50 aktywnych społecznych strażników, będących
jednocześnie członkami towarzystw i miłośników rzek
w woj. zachodniopomorskim.
Jak mówi Jakub Szumin, szef Federacji Zielonych Gaja
– celem projektu jest nie tylko doposażenie Społecznej
Straży Rybackiej w naszym regionie, ale też edukacja.
Wydrukowano 10 tys. ulotek oraz broszury, które będą
rozprowadzane po wioskach znajdujących się nad rzekami. W broszurach są informacje na temat tzw. ryb
wędrujących, okresów ochronnych oraz telefony do
patroli SSR.

naturalnie – 9/2011

Zdaniem Szumina, dobrze skoordynowana aktywność
edukacyjna i informacyjna powinna wpłynąć na odstraszenie potencjalnych kłusowników przed popełnieniem przestępstwa oraz zwiększyć poparcie dla
działalności strażników w regionie.

Prezentacja dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie sprzętu
dla społecznych strażników

29

Warto przypomnieć też, że to Społeczne Straże
Rybackie najlepiej radzą sobie ze zwalczaniem
kłusownictwa ryb w naszym kraju. Tylko w okresie
wrzesień – grudzień 2010 strażnicy wsparci przez
Federację Zielonych Gaja odbyli łącznie ponad 250
patroli, przejeżdżając ponad 21 tys. km i przepracowując społecznie niemal 5000 godzin. W tym czasie
złapali na gorącym uczynku 13 kłusowników, zdjęli
184 nielegalnie postawione sieci i zarekwirowali ok.
20 amatorskich narzędzi służących do nielegalnych
odłowów ryb. Jednocześnie strażnicy udaremnili
wiele prób kłusowania samą obecnością nad rzeką,
zwłaszcza podczas ochrony permanentnej, polegającej na patrolowaniu danych odcinków rzeki w
systemie zmianowym 24 h na dobę.

lowej budżetu państwa przekazane zostały środki na
zadanie pod nazwą: „Doposażenie administracji wojewody zachodniopomorskiego w środki transportu
wspierające realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów”. W ramach tej umowy Fundusz przekazał Wojewodzie 513 tysięcy złotych.
Za te pieniądze kupiony zostanie m.in. samochód patrolowy z napędem 4x4, 3 łodzie patrolowe oraz 2 kamery cyfrowe z możliwością rejestracji obrazu w trybie
nocnym. Środków z dofinansowania wystarczy także
na zakup 7 noktowizorów, 8 lornetek oraz 3 urządzeń
GPS umożliwiających lokalizację chipów.
Lepsze wyposażenie w sprzęt oznaczać będzie wzrost
sprawności działania służb wojewody. Zwiększy się
ilość i jakość kontroli podejmowanych w terenie, dzięki czemu zmniejszy się ilość szkód w środowisku przyrodniczym. Przypomnijmy, zadania realizowane przez
Państwową Straż Łowiecką wynikają bezpośrednio
z zapisów Ustawy Prawo Łowieckie i w odniesieniu do
tego organu Wojewoda Zachodniopomorski zawnioskował o dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego, 1 łodzi patrolowej z 4-suwowym silnikiem
motorowym oraz sprzętu obserwacyjnego. Straż ta
każdego roku, w oparciu o 3 posterunki realizuje ok.
360 patroli. Skutek? To nawet 70 postępowań karnych
przed sądem.
W zakresie działalności Państwowej Straży Rybackiej
wniosek dotyczy zakupu 2 łodzi patrolowych również
wyposażonych w silniki motorowe oraz sprzętu obserwacyjnego. Działania straży podejmowane przez
posterunki w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku przekładają się na ok. 700 kontroli rocznie podejmowanych
zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym.
Z uwagi na znaczny obszar terytorialny podejmowanych działań patrolowo-interwencyjnych niezbędna
jest wymiana zużytego sprzętu celem sprawniejszej
i efektywniejszej działalności. Straże podjęły już działania związane z przeprowadzeniem przetargu na zakup
sprzętu, który pozwoli na sprawniejsze zapobieganie
i zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego.

Trzeba pamiętać, że zmniejszeniu szkód w środowisku przyrodniczym w regionie zachodniopomorskim,
sprzyjają również służby Wojewody takie jak Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie również dofinansował sprzęt dla
tych jednostek.
Współpraca wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowcza i prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Jacka Chrzanowskiego w zakresie ochrony przyrody doprowadziła do podpisania
umowy między instytucjami. W ramach rezerwy ce-
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Od lewej: Wojciech Prądzyński – komendant wojewódzki PSŁ,
Jacek Chrzanowski – prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Marcin
Zydorowicz – wojewoda zachodniopomorski

LIFE+

Niestety jak na razie poparcie jest słabe. Wbrew powszechnemu przekonaniu kłusownictwem na rzekach
i jeziorach zajmują się nie tylko ludzie biedni i tzw. patologia. To najczęściej osoby, które trudno byłoby podejrzewać o taki proceder. Wszystko dlatego, że wśród
ludzi panuje swego rodzaju przyzwolenie na kłusownictwo. Wielu nie dba o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony poszczególnych gatunków ryb i nie myśli realnie o nieodwracalnych stratach w ekosystemie
wodnym.
– Trzeba działać by nie pozwolić na bezkarność
kłusowników – dodaje Jacek Chrzanowski, prezes
WFOŚiGW w Szczecinie. Jako Fundusz – możemy
wspomagać finansowo takie instytucje jak Federacja
Zielonych Gaja, która od lat doposaża Społeczną Straż
Rybacką w naszym regionie, by miała narzędzia do
sprawnej walki z kłusownikami.
Warto dodać, że oprócz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który dofinansował sprzęt kwotą 24.979 zł, Federację Zielonych Gaja wspomogły finansowo instytucje takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (53.865 zł), a także The Fisheries
Secretariat ze Szwecji.

Magdalena Witkowska – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego
wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie 26 sierpnia 2010 r. złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego LIFE+. Jest to jedyny instrument finansowy Wspólnoty Europejskiej powołany
ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie
ochrony środowiska. Projekty przyjęte do współfinansowania muszą spełnić podstawowe kryterium jakim
jest wspieranie wdrażania szóstego wspólnotowego
Programu działań w zakresie środowiska naturalnego
(6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa. Wniosek złożony został w ramach
jednego z trzech komponentów „Przyroda i różnorodność biologiczna”. Projekty w ramach tego komponentu dotyczyć muszą najlepszych praktyk lub stanowić
projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej
(92/43/EWG).
Beneficjentem koordynującym oraz wnioskodawcą jest
ZZMiUW, we wniosku uczestniczy również Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie pełniąca
funkcję współbeneficjenta. Wkład własny beneficjentów wynosi 5% sumy wniosku, 45% kosztów pokrywa
NFOŚiGW będący współfinansującym wniosek, zaś pozostałą część tj. 50% niezbędnych środków przekazuje
Komisja Europejska.
Projekt pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” trwać będzie
ponad pięć lat i zakończy się przed 31 marca 2017 r. Głównym założeniem projektu jest utworzenie korytarza
ekologicznego, poprzez otwarcie dla ryb dwuśrodowiskowych głównego koryta rzeki Iny oraz jej ważniejszych dopływów: Krąpieli, Krępy, Pęzinki, Wiśniówki,
Małki, Reczycy, Małej Iny, Stobnicy i Wardynki, leżących
w obrębie trzech powiatów: Goleniów, Stargard Szczeciński i Choszczno.
Zlewnia rzeki Iny stanowi w miarę spójny ekosystem,
jednak na przestrzeni wielu lat liczne budowle hydrotechniczne oraz nadmierny zrzut ścieków w zlewni
spowodowały znaczne zmniejszenie się różnorodności biologicznej. Obecnie istotnie zmniejszyła się ilość
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wpuszczanych bezpośrednio do rzek ścieków, co wpłynęło na znaczną poprawę jakości wody na niektórych
odcinkach głównego koryta. Jednak istniejące często
w bardzo złym stanie technicznym budowle hydrotechniczne w dalszym ciągu utrudniają lub całkowicie
uniemożliwiają dotarcie rybom na tarliska, czy też zasiedlanie odpowiednich biotopów, znajdujących się
często w górze cieku. Mimo występowania dogodnych,
naturalnych miejsc tarliskowych dostęp do nich jest
mocno utrudniony, a w niektórych przypadkach wręcz
niemożliwy.
Ryby takie jak troć wędrowna czy minogi swobodnie
docierają do Stargardu Szczecińskiego. Tutaj natrafiają
jednakże na pierwsze budowle hydrotechniczne utrudniające dalszą swobodną migrację. Powoduje to koncentrację części populacji ryb wędrownych w obrębie
Stargardu. Tylko niewielka część ryb pokonując utrudnienia dociera do miejscowości Recz oraz dopływów
Iny położonych powyżej Stargardu Szczecińskiego
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Małgorzata Piwczyńska – WFOŚiGW w Koszalinie

Felieton

(Mała Ina, Reczyca, Stobnica, Wardynka). Znajdujące się
tam budowle jednakże uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta, trwająca od wielu lat,
wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność górnego
odcinka głównego koryta rzeki Iny oraz jej dopływów.
Aby to zmienić i podnieść różnorodność biologiczną
w zlewni rzeki Iny, planuje się przeprowadzenie następujących działań:
• udrożnienie głównego koryta Iny oraz ważniejszych
dopływów poprzez budowę 28 szt. przepławek,
• budowę sztucznego tarliska na rzece Stobnicy,
o strukturze substratu tak dobranej, aby mogły z niego skorzystać głównie ryby łososiowate,
• zadrzewienie ponad 22 km brzegu rzeki pozbawionych obecnie niemal całkowicie jakichkolwiek drzew
po obu stronach koryta, co pozwoli na zacienienie
i obniżenie temperatury wody a co za tym idzie poprawę jej jakości.
Dzięki udrożnieniu głównego koryta Iny i najważniejszych dopływów zostaną zasiedlone odpowiednie habitaty, przez określone gatunki ryb, które w tej chwili
przez zabudowę rzek nie mają do nich dostępu. Natomiast poprzez stworzenie sztucznego tarliska nastąpi
poprawa stanu ilościowego populacji gatunków już

Bomba w górę proszę Państwa…

bytujących w Inie oraz przede wszystkim wzmocnienie
populacji łososia atlantyckiego, którym od kilku lat jest
zarybiana Ina, ale który to gatunek ma w zlewni Iny bardzo małe możliwości odbycia tarła.
Oprócz udrożnienia i budowy sztucznych tarlisk prowadzona będzie również obserwacja odbywających
wędrówki ryb, która pozwoli na dokładne określenie
kiedy i w jakich miejscach zlewni ryby pojawią się na
tarliskach (szczególnie łososie), dzięki czemu będzie
można podjąć skuteczniejszą akcję ochrony rozmnażających się ryb, gdyż obecnie większość tarlaków ryb
łososiowatych pada łupem kłusowników, przed odbyciem tarła.
Główne problemy, jakimi są zabudowa rzek oraz brak
tarlisk, które zamierza rozwiązać niniejszy projekt
w zlewni rzeki Iny, są typowe dla wszystkich większych
rzek o charakterze łososiowym uchodzących do polskiego Bałtyku. Wdrożenie w życie obejmującego tak
wiele zadań projektu, zintegrowanych w jedno wspólne działanie pozwoli na stworzenie metody i wzorca
do odbudowy całego ekosystemu wodnego, którego
najbardziej wartościowym składnikiem są wędrowne
gatunki ryb. Dodatkowo dzięki tworzonym w ten sposób niebieskim korytarzom ekologicznym uzyskujemy
możliwość prowadzenia pośrednich działań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, które z różnych
względów stanowią odizolowane enklawy z ograniczoną możliwością prowadzenia na większą skalę różnie
pojętych działań ochronnych.
Podsumowując, głównym celem projektu jest więc pośrednia ochrona oraz zwiększenie bioróżnorodności
ekosystemów wodnych objętych ochroną w ramach
systemu obszarów NATURA 2000 poprzez połączenia ich niebieskim korytarzem ekologicznym. Celem
dodatkowym, nie mniej ważnym i ściśle powiązanym
z głównym jest odbudowanie silnej populacji łososia
w zlewni Iny.

… i wyścig ruszył.
Ruszył z wielkim impetem już w roku 2009, kiedy to
rozpoczęły się nabory do konkursów w ramach I i II osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Na starcie stanęły projekty „środowiskowe” ubiegające się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zdecydowana większość zawodników to przedstawiciele gospodarki wodno-ściekowej. Zdarzały się
jednak „czarne konie” tych zmagań – projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi – reprezentujące oś II.
Start
Jeden z uczestników tego wyścigu – Urząd Morski
w Słupsku złożył swój projekt pn. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km
330,4 – 333,4” w lutym 2009 roku. Poddany został on
wielokryterialnej ocenie i w połowie października Ministerstwo Środowiska zdecydowało się przyznać środki
na jego realizację. Umowa o dofinansowanie zawarta
została w grudniu 2009 roku. Już kilka dni po jej podpisaniu beneficjent ogłosił przetarg, mający wyłonić
wykonawcę, który podjąłby się realizacji inwestycji
zabezpieczającej brzeg morski w Kołobrzegu tak, aby
zapewnić wszystkim odwiedzającym nadmorski kurort
bezpieczny i wygodny wypoczynek na pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży.

ciąganymi palami ostróg. Okazało się, że kołobrzeska
plaża to jedno wielkie pole minowe. Realizacja projektu
wartego ponad 54 mln złotych została wstrzymana. Na
ogrodzeniu budowy powieszono tabliczki ostrzegające
przed zagrożeniem wybuchem. Całą zimę trwało szacowanie rozmiarów niespodziewanego zagrożenia. To
co odkryto zatrwożyło wszystkich. Ilości pocisków artyleryjskich i różnego rodzaju amunicji były ogromne.
Samych niewypałów dużego kalibru znaleziono ponad
300. Wbrew czarnym przewidywaniom cała sytuacja
spotkała się z ogromnym zrozumieniem wśród wypoczywających w Kołobrzegu turystów i kuracjuszy. Brak
dostępu do plaży nie zdyskwalifikował kurortu w ich
oczach. Owszem, miło jest spacerować brzegiem morza,
ale brzeg ten musi być przede wszystkim bezpieczny.

Przeszkoda nr 1 – protest
Po spektakularnym starcie, przed beneficjentem pojawiła się pierwsza przeszkoda. Protesty, niesłuszne jak
się okazało po czasie, odsunęły moment podpisania
umowy o kilka miesięcy. Ostateczne podpisano ją we
wrześniu 2010 roku. Roboty mogły wreszcie ruszyć.
Wyłączono z użytku trzykilometrowy odcinek plaży na
wschód od kołobrzeskiego mola, ogrodzono go i zaczęto demontaż starych ostróg brzegowych.
Przeszkoda nr 2 – niewypały i niewybuchy
Tego, że w piasku mogą być różne pozostałości z czasów II wojny światowej spodziewano się od początku. Ale nikt nie oczekiwał aż takich ilości niewypałów
i niewybuchów, jakie zaczęły wyłaniać się wraz z wy-
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Przeszkoda nr 3 – czas i pogoda
Roboty na otwartym morzu uzależnione są od warunków pogodowych. Czas wczesnowiosennych i jesiennych sztormów to okres naturalnych przestojów na
budowie. Wbijanie nowych ostróg prowadzone jest
równolegle z pracami saperskimi. Tam, gdzie saperzy
oczyszczą teren wjeżdża ciężki sprzęt. Wciąż zamknięte jest kąpielisko. Ma to związek z koniecznością prowadzenia prac podwodnych przy budowie modułów
progu podwodnego, który będzie chronił kołobrzeską plażę przed zanikiem. Prace te muszą być wykonane latem na spokojnym morzu chociażby z uwagi
na bezpieczeństwo wykonujących je ludzi. Odcinki
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brzegu, zabezpieczone nowymi ostrogami i osłonięte
przed niszczycielską siłą morza progami podwodnymi, zostaną następnie wyrefulowane tzn. wysypane
piaskiem wydobytym z dna morskiego wielkimi pompami ssącymi.
Mimo wszystkich przeszkód inwestycja zostanie oddana zgodnie z planem. Nie tylko dzięki unijnym środkom, ale również dzięki determinacji wielu osób zaangażowanych w jej realizację. Należy tylko tak ułożyć
harmonogram prac, aby podczas kolejnych wakacji
na kołobrzeskiej plaży gościł jedynie głośny i radosny
śmiech wczasowiczów, a po odgłosach typowych dla
placu budowy pozostało wspomnienie i tablice pamiątkowe, świadczące o finansowym wsparciu projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Ostatnia prosta przed metą
Ile jeszcze przeszkód napotkają ta i inne inwestycje
współfinansowane ze środków unijnych? Oby jak najmniej. Oby dla beneficjentów zaczęła się ostatnia prosta przed metą. Bo jak każdy wyścig, i ten niedługo
będzie miał swój koniec. Powoli zbliża się finisz. Wielu
uczestników już przecięło wstęgę na mecie ciesząc się
radością z wygranej. Radością tym większą, że z efektów tych zmagań korzystać będziemy wszyscy.

Andrzej Białaś – Fundacja „Nasza Ziemia”

EKO Projekty

Przy udziale władz miasta i wykonawcy robót powstał
plan dalszych działań. Uzyskano także zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na udział w akcji oczyszczania plaży saperów z Marynarki Wojennej. Gdy tylko
pogoda pozwoliła, żołnierze z 8. Batalionu Saperów
z Dziwnowa i 43. Batalionu Saperów z Rozewia ruszyli do akcji wspomagani przez prywatną firmę saperską. Dzięki ich wytężonej pracy i dobrej współpracy
z wykonawcą robót najprawdopodobniej wraz z początkiem wakacji kołobrzeska plaża, wolna od niewypałów i niewybuchów, będzie mogła służyć wszystkim, którzy zechcą wypoczywać w Kołobrzegu.

„Zielona Stopa Filantropa”

Program zwiększania efektywności
energetycznej w placówkach dziecięcych
11 maja br., Fundacja Nasza Ziemia rozpoczęła nowy
projekt pod nazwą „Zielona Stopa Filantropa”. Główną
osią i misją programu jest zwiększanie efektywności
energetycznej w placówkach służących dzieciom, jednocześnie podnosząc ich standard i pomagając środowisku. Głównym partnerem w projekcie jest marka
Braas, obsługę logistyczną zaś zapewnia firma Greenfone.
Projekt ten w sposób komplementarny łączy 2 nadrzędne cele: społeczny oraz środowiskowy. Społeczny
ponieważ Fundacja wspomaga placówki służące dzieciom (np. świetlice dziecięce,
rodzinne domy dziecka) modernizując ich wyposażenie,
wymieniając stary sprzęt AGD
na nowy, co ogranicza rachunki za energię elektryczną, oraz środowiskowy gdyż
program przyczynia się do
poprawy efektywności energetycznej tych placówek,
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do środowiska
a także do zmniejszenia ilości elektroodpadów, które
mogłyby trafić do lasu.
Cele te osiągane są w następujący sposób.
Środki zgromadzone w ramach programu (dotacje od
partnerów i uczestników programu, zbiórki starych
telefonów komórkowych) służą do zakupu energooszczędnych świetlówek oraz sprzętu AGD wysokiej klasy
(klasa energetyczna A++ lub kolejne, nowsze standardy
dostępne w przyszłości). Ten sprzęt przekazywany jest
potem do wytypowanych przez Fundację placówek służących dzieciom, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Przyczynia się to przede wszystkim do ograniczania
kosztów związanych z comiesięczną eksploatacją (obniżenie rachunków za prąd) i redukuje ilość dwutlenku
węgla jaki zostałby wprowadzony do środowiska ze
względu na wyższe zapotrzebowanie na energię starszych urządzeń.
Należy także pamiętać, że często urządzenia wysokiej
klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy
dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecię-
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ce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez
Fundację Nasza Ziemia przyczynia się do podnoszenia
standardu tych placówek, dając ich wychowankom
uśmiech, chroniąc przy tym środowisko!
Program „Zielona Stopa Filantropa” z jednej strony promuje i zwiększa efektywność energetyczną oraz wspiera prawidłowe zagospodarowanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, a z drugiej strony jest
prostą i atrakcyjną formułą na zmniejszanie ‚carbon footprint’. To ciekawe narzędzie dla firm i instytucji, które chcą by ich „ekologiczny odcisk
stopy” stawał się mniej „carbon”
a bardziej „green” – powiedział Sławek Brzózek, wiceprezes Fundacji
Nasza Ziemia.
Ważnym elementem programu jest
prowadzona przez Fundację wraz
z partnerami zbiórka zużytych telefonów komórkowych – zysk z ich
sprzedaży służy bowiem do zakupu
sprzętu przekazywanego potem
do odbiorców programu. Efektem
zbiórek jest ograniczenie liczby wyrzucanych telefonów
komórkowych, oraz gdy to możliwe powtórne wprowadzenie ich do obiegu. Kluczowym aspektem recyklingu
jest przecież ponowne wykorzystanie.
Telefony komórkowe zawierają w sobie dużo niebezpiecznych związków (np. metale ciężkie jak kadm,
ołów), które po przedostaniu się do środowiska wpływają negatywnie na jego stan oraz zdrowie zwierząt,
roślin i ludzi. Ale telefony komórkowe zawierają także
cenne surowce, możliwe do odzyskania i wykorzystania
powtórnie w produkcji nowych urządzeń (np. metale
szlachetne – złoto, srebro). Zmniejsza to zdecydowanie
stopień wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi.
Zbiórki telefonów prowadzą więc przede wszystkim
do ograniczenia ilości powstających odpadów. W przypadku gdy aparat nie jest zdatny do ponownego wykorzystania zostaje poddany recyklingowi, w zgodny
z prawem i przyjazny środowisku sposób.
Więcej informacji nt. programu: Sławomir Brzózek, slawek@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl
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Aktualności

Piotr Urban – WFOŚiGW w Szczecinie

Monika Bochenko – WFOŚiGW w Szczecinie
Ruchome laboratorium w każdej chwili będzie interweniować tam, gdzie na zanieczyszczenia powietrza skarżą się mieszkańcy. Zachodniopomorski WIOŚ jest jednym z niewielu inspektoratów
w kraju, który wszedł w posiadanie takiej mobilnej stacji badawczej.

Mobilne laboratorium WIOŚ
W województwie to jedyny taki samochód. Inwestycja możliwa była dzięki dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, który wyłożył na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. Fundusz w Szczecinie sfinansował również
wyposażenie nowo wyremontowanego laboratorium
WIOŚ, znajdującego się w budynku Urzędu Wojewódzkiego.
Nowy sprzęt do pomiarów zanieczyszczenia powietrza zaprezentowali
wojewoda Marcin Zydorowicz, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie Jacek Chrzanowski oraz
wojewódzki inspektor ochrony środowiska Andrzej Miluch.
Samochód pracował już m.in. w rejonie ul. Gdańskiej. To jedno z miejsc w
Szczecinie, gdzie jakość powietrza nie
zawsze jest w normie.
Gdzie jest największe zanieczyszczenie?
W zachodniopomorskim są cztery takie strefy. To Szczecinek, okolice Gryfina, aglomeracja szczecińska i Koszalin. „Trucicielami” są duże zakłady przemysłowe, ale
także mieszkańcy, którzy palą w piecach „byle czym”.
Stacja będzie wysyłana wszędzie tam, gdzie wiadomo,
że mogą być przekroczone normy zanieczyszczeń. Samochód pojedzie w rejony przemysłowe i punkty dużego natężenia ruchu.

Prezentacja mobilnego laboratorium
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W aucie zainstalowano dwukanałowe aspiratory do
24-godzinnego pobierania próbek powietrza, ale również analizatory, w tym tlenków azotu, dwutlenków siarki, amoniaku czy pyłów. W samochodzie zamontowano
również mobilną stację meteo, bo kierunek, prędkość
wiatru oraz ciśnienie mają duże znaczenie przy badaniu
zanieczyszczeń. Aby zapewnić optymalną pracę sprzętu
część, w której znajdują się czułe elektroniczne urządzenia, jest odizolowana i wyposażona w klimatyzację. Dane są przekazywane on-line. Wyniki badań każdy
będzie mógł kontrolować na stronie internetowej WIOŚ.
Zdaniem prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Jacka Chrzanowskiego, wciąż robi się zbyt mało, by
skutecznie walczyć z zanieczyszczeniami. Problemem są mało bolesne sankcje
dla tych, którzy trują środowisko.
– Nadal jeszcze mamy taką sytuację, że opłaca się
bardziej płacić kary za zatruwanie środowiska niż
inwestować w nowoczesny sprzęt i technologie bezpieczne dla środowiska – mówi Jacek Chrzanowski.
WIOŚ może się też pochwalić innym nabytkiem – stacją do mierzenia poziomu hałasu w terenie. Jak dotąd
żadne województwo za wyjątkiem zachodniopomorskiego nie zakupiło podobnego urządzenia. W Szczecinie i regionie działają również stacje stałe, które
przez 24 godziny monitorują miasto.

Konferencja prasowa z udziałem (od lewej): Andrzeja Milucha, Marcina
Zydorowicza i Jacka Chrzanowskiego

Płetwonurkowie z koszalińskiego klubu „Mares” od wielu lat wydobywają śmieci z jezior i rzek
województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pozwoliło wzbogacić tegoroczną akcję sprzątania o edukację ekologiczną. Podczas gdy płetwonurkowie schodzą pod wodę, brzegi akwenu
sprząta młodzież.

Sprzątają dna jezior i edukują
Płetwonurkowie z klubu „Mares” są oddziałem ratownictwa wodnego działającym w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 13 lat klub organizuje Spotkania Ekologiczne Płetwonurków, podczas których
sprzątane są dna jezior. To również okazja do prezentacji
wydobytych śmieci. Wyłowione opony, kalosze, puszki,
butelki a nawet dużo większe „okazy” pomagają uświadomić skalę zanieczyszczenia wód śródlądowych (skalę
na pierwszy rzut oka niewidoczną, tak jak w przypadku
zanieczyszczenia lasów). Każdorazowo akcja członków
klubu „Mares” przyciąga okolicznych mieszkańców, którzy oczekują na moment wyłowienia najciekawszych
przedmiotów.
W tym roku płetwonurkowie postanowili wzbogacić
akcję o praktyczną edukację ekologiczną w zakresie
ochrony środowiska wodnego. Dzieci, młodzież oraz
dorośli dołączają do płetwonurków i sprzątają brzegi
jezior. Dla uatrakcyjnienia, podczas sprzątania organizowane są konkursy o tematyce ekologicznej.
W tym roku odbyły się trzy Spotkania Ekologiczne Płetwonurków: w miejscowości Wielin nad jeziorem Trzcińsko (gmina Polanów), w Wałczu gdzie oczyszczono jezioro Zamkowe i w Poroście nad jeziorem Chlewno (gmina
Bobolice). Płetwonurkowie z „Maresu” wysprzątali także
część dna jeziora Rosnowo oraz 3 km koryta Radwi. Dotychczas w akcjach wzięło udział około 250 uczestników.
Płetwonurkowie spenetrowali i oczyścili prawie 70 tys.
metrów kwadratowych podwodnej, przybrzeżnej części jezior. Kolejne Spotkania Ekologiczne zaplanowano
w Białym Borze (30 lipca) i Ińsku (3 września).

koszalińskim. Są to przede wszystkim przedszkolaki
i uczniowie wspierani przez osoby zrzeszone w różnych
organizacjach, np. wędkarzy czy rowerzystów. Starostwo zakupiło plastikowe worki (60 i 120 litrów pojemności), rękawiczki i sznurek. To „niezbędnik” osoby, która
bierze się do sprzątania. Każda gmina otrzymała zapas
takich przyborów proporcjonalnie do liczby zgłoszonych uczestników. Zawarto również umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, które
w oznaczonych miejscach wystawiło kontenery na
odpady. Organizatorzy zaplanowali, że wolontariusze
zbiorą około 70 metrów sześciennych śmieci. Uczniowie
z Zespołu Szkół w Mielnie zebrali jednak zdecydowanie
więcej odpadów.
Niestety jeden wniosek z akcji jest pesymistyczny: zapełnienie worka zajmowało uczniom kilka krótkich minut (przy brzegach jeziora Jamno).
Całe przedsięwzięcie od samego początku dofinansowuje WFOŚiGW w Szczecinie.

Sprzątania jest jednak więcej
Przez 5 dni, od 6 do 10 kwietnia br., około dwóch tysięcy
wolontariuszy sprzątało śmieci na brzegach rzek, jezior
i morza w powiecie koszalińskim. „VI Regionalną Akcję –
sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” zorganizowało
Starostwo przy wsparciu wszystkich gmin powiatu.
Idea akcji polegającej na zbieraniu odpadów z brzegów wód narodziła się w WFOŚiGW w Szczecinie i została podchwycona przez zarządy kilku powiatów. Jako
pierwsi w tym roku wyszli wolontariusze w powiecie
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Pierwsza edycja programu grantowego na projekty ekologiczne uruchomiona przez GAZ-SYSTEM S.A. na terenie woj.
zachodniopomorskiego została rozstrzygnięta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna,
wakacje 2011”. Suma nagród w konkursie wynosi 17 tysięcy złotych!

GAZ-SYSTEM S.A. przyznał granty
w ramach konkursu
Fundusz Naturalnej Energii

KONKURS

Celem konkursu było dofinansowanie najlepszych
pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Pierwsza edycja konkursu była skierowana do gmin
i szkół województwa zachodniopomorskiego.
W ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii zgłoszono dwadzieścia trzy projekty, a pięć najlepszych pomysłów zostało nagrodzonych grantami finansowymi
o łącznej wartości 50 000 złotych. Należą do nich:
1. „Grupy patrolowe” – projekt zgłoszony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie,
2. „Wyleczmy kasztanowce” – projekt zgłoszony przez
Zespół Szkół w Lubianie,
3. „Ścieżka dydaktyczna” – projekt zgłoszony przez
Szkołę Podstawową w Czaplinku,
4. „Świat czeka na eko-człowieka” – projekt zgłoszony przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka
w Gostomi,
5. „Żyj energicznie, lecz ekonomicznie” – projekt
zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 2 im. prof.
dr W. Szafera w Wapnicy.
„Cieszę się, że konkurs Funduszu Naturalnej Energii już
w pierwszej edycji wzbudził tak duże zainteresowanie.
Ilość złożonych prac świadczy o tym, że budowanie
świadomości ekologicznej oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród społeczności regionu to ważne
zadanie i jestem zadowolony, że GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w takie działania” – powiedział Jan
Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Wspólna fotografia organizatorów i zwycięzców konkursu
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Patronem konkursu były Fundacja Nasza Ziemia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
„Konkurs zaktywizował szkoły z całego regionu, nie
tylko z dużych ośrodków, jak Szczecin i Koszalin, ale
i z mniejszych miast i gmin. I to właśnie one przedstawiły najciekawsze pomysły, których realizacja zaangażuje nie tylko daną szkołę i jej uczniów, ale i całą lokalną
społeczność. Ta integracja lokalnej społeczności w imię
większej dbałości o środowisko naturalne to kolejna zaleta konkursu” – mówi wojewoda zachodniopomorski,
Marcin Zydorowicz.
„Bardzo się cieszę, że mogłem obserwować i wspierać
konkurs Funduszu Naturalnej Energii. Cieszy również
fakt, że znalazło się wielu chętnych do udziału w tej
niełatwej rywalizacji. Okazało się, że zmagania uczniów
z projektami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego mają bardzo wysoki poziom merytoryczny.
Wierzę, że taka młodzież, która już dziś tworzy dobre
projekty, w przyszłości wykorzysta zdobytą wiedzę
i stworzy programy, które polepszą jakość środowiska, w którym żyjemy” – mówi Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, Jacek Chrzanowski.
„Konkurs grantowy to bardzo ciekawa forma pracy.
Wspiera inicjatywę, kreatywność, pozwala „rozwinąć
skrzydła” ludziom, którzy mają dobre pomysły. Co ważne – podchodzi do ochrony środowiska przez pryzmat
działań lokalnych, co jest niezbędne, bo w każdym
miejscu Polski wyzwania środowiskowe są najczęściej
podobne, ale w szczegółach – całkiem inne. A z naszego wieloletniego już doświadczenia w realizacji takich
działań wiem, że dzięki pieniądzom odpowiedzialnej
społecznie spółki jest szansa na realizację działań, które bez tych środków pozostałyby tylko w sferze marzeń
i śmiałych planów” – powiedział Sławomir Brzózek, Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.
Fundusz Naturalnej Energii będzie konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Sfotografuj zagrożenia nad wodą – wygraj nagrody
Kto może wziąć udział?
W konkursie fotograficznym mogą uczestniczyć
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie powinni stworzyć drużyny złożone z trzech
do max. pięciu osób. Należy pamiętać, że jedna szkoła
może być reprezentowana tylko przez jedną drużynę,
którą zgłasza nauczyciel.
Zadanie
Na konkurs można zgłaszać zdjęcia miejsc, w których
występują zagrożenia dla bezpiecznego wypoczynku
nad wodą lub zagrożenia ekologiczne. To np. „dzikie
kąpieliska” czy też miejsca zanieczyszczone środkami
ropopochodnymi, chemicznymi lub ściekami komunalnymi.
Spisanie takich miejsc pomoże podnieść stopień bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku i rekreacji nad
wodami w naszym regionie. Organizatorom konkursu
chodzi także o poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń
ekologicznych w środowisku wodnym. Na podstawie zdjęć zostanie opracowana mapa zagrożeń, która
będzie wykorzystywana przez grupy interwencyjne
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Informacja o zagrożeniach, wraz z zaleceniami do ich
usunięcia lub oznaczenia trafi również do samorządów
zarządzających kąpieliskami.
Oprócz mapy, która będzie głównym efektem konkursu, konkurs ma jeszcze inne, bardzo ważne cele. To
przede wszystkim kształtowanie postaw bezpiecznego
wypoczynku nad wodą, czyli ograniczenie ilości utonięć, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, eliminowanie przypadków korzystania z tzw. dzikich kąpielisk
i zapobieganie przypadkom zanieczyszczeń środowiska wodnego.
Konkurs fotograficzny organizują wspólnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe.
Jedna drużyna może zgłosić do konkursu fotograficznego maksymalnie sześć zdjęć, wykonanych samo-
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dzielnie przez uczniów. Tematem zdjęć powinno być
środowisko wodne, w którym zaobserwowano zagrożenie bezpiecznego wypoczynku lub zagrożenie ekologiczne.
Zdjęcia mogą przedstawiać sytuacje zauważone tylko
na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Przy ocenie zdjęć komisja będzie brała pod uwagę
zgodność przedstawionego na zdjęciu obrazu z tematem konkursu oraz jakość techniczną i poziom artystyczny zdjęć.
Zdjęcia – w formie elektronicznej na płycie CD, wraz
z odbitkami i opisem można przysyłać do 20 września
2011 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin.
Ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy
i wręczenie nagród nastąpi w październiku br.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 91 43 03 372 lub 91 44 27 595.

Fot. Andrzej Świrko
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Biuro w Koszalinie

71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3

75–415 Koszalin, ul. Kościuszki 33

Tel.: 91/ 486 15 56, Fax: 91/ 486 15 57

Tel.: 94/ 346 43 66, Fax: 94/ 346 13 90

wfosszczecin@inet.com.pl

wfoskosz@inet.com.pl

www.wfos.szczecin.pl
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