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K O M U N I K A T Y
W celu przeciwdziałania rozprze-
strzenianiu się koronawirusa w tro-
sce o wspólne bezpieczeństwo, in-
formujemy, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach do odwoła-
nia pracuje zdalnie.
W związku z tym uprzejmie prosimy 
o kontakt z pracownikami Funduszu 
wyłącznie drogą mailową i pocztą 
tradycyjną.

Korespondencję elektroniczną 
prosimy kierować na następujące 
adresy:
• biuro@wfosigw.katowice.pl 
• czystepowietrze@wfosigw.kato-
wice.pl 
• doradztwo@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/
wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomo-
cą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

W wyjątkowych sytuacjach prosi-
my o kontakt pod następującymi 
numerami telefonów:
Informacja ogólna: 32 60 32 200
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji 
Ekologicznej i Profilaktyki Zdro-
wotnej: 32 60 32 374
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Win-
dykacji: 32 60 32 233
Zespół  Kontroli  i  Umorzeń :  
32 60 32 237
Zespół  Ochrony Atmosfery :  
32 60 32 222
Ze s p ó ł  G o s p o d a r k i  Wo d n e j  

i Ochrony Powierzchni Ziemi:  
32 60 32 341
Zespół Wdrażania i Koordynowania 
Projektów POIiŚ: 32 60 32 245
Zespół Kontroli Projektów POIiŚ: 
32 60 32 380
Zespół Umów: 32 60 32 231
Zespół Doradców Energetycznych 
- dostępni są pod telefonami ko-
mórkowymi. 
Zespół ds. Programu CZYSTE PO-
WIETRZE:
• w sprawach dot. przygotowania 
i rozpatrywania wniosków o dofi-

nansowanie, przygotowania umów 
i aneksów do umów o dofinanso-
wanie: 32 60 32 251
• w sprawach dot. rozliczenia 
umów o dofinansowanie:  
32 60 32 256
Zespół Finansowo-Księgowy:  
32 60 32 364
Zespół Administracyjny:  
32 60 32 331

Przepraszamy za wszelkie niedo-
godności i zapewniamy, że dokła-
damy wszelkich starań, aby je zmi-
nimalizować.

Tr e ś c i  z a w a r t e  w  p u b l i k a c j i  n i e  s t a n o w i ą  o f i c j a l n e g o  s t a n o w i s k a  o r g a n ó w 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zgodnie z zapowiedziami 10 czerw-
ca 2020 roku uruchomiona zosta-
ła internetowa ścieżka składania 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”. 
E-wnioski są już dostępne w serwisie 
gov.pl.

Teraz bez wychodzenia z domu moż-
na starać się o dotację na wymianę 
kopciuchów i termomodernizację 

domu. Wystarczy wejść na: www.gov.
pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-
-czyste-powietrze, wypełnić wnio-
sek, dołączyć do niego wymagane 
załączniki i podpisać go korzystając 
z podpisu zaufanego lub kwalifiko-
wanego potwierdzającego tożsamość 
wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu za-
ufanego, nadal funkcjonuje dotych-

czasowa ścieżka. Przy tej opcji należy 
zalogować się na Portalu Beneficjen-
ta dostępnym na stronie internetowej 
właściwego wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Należy wypełnić wniosek, 
który po wydrukowaniu i podpi-
saniu, wraz z załącznikami, trzeba 
dostarczyć w wersji papierowej do 
WFOŚiGW lub gminy.

„Czyste Powietrze”: e-wnioski bez wychodzenia z domu

Z roku na rok mamy nie tylko cie-
plejsze zimy, w coraz mniejszym 
stopniu występują także opady 
śniegu. A to jego topnienie było 
najważniejszym źródłem zasilania 
gleby w wodę w okresie wiosen-
nym. Zalegający na powierzchni 
ziemi śnieg topniał, zasilając wody 
gruntowe i rzeki. Brak pokrywy 
śnieżnej to tym samym brak roz-
topów i niskie stany rzek wiosną. 
W dodatku co ważne Polska ma 
najskromniejsze zasoby wodne 
w Europie, więc zjawisko wystę-
powania suszy, jak i powodzi jest 
znacznie częstsze. Czy obfite desz-
cze lub nawałnice są lekarstwem 
na suszę? Naukowcy stanowczo 
zaprzeczają. Tak gwałtowne opady 
powodują straty m.in. w rolni-
ctwie. Pojawiająca się nagle duża 
ilość wody szybko ucieka, a to nie 
daje korzyści w nawadnianiu gleby. 
Czy zatem padający w ostatnim 
czasie deszcz też nie zapobiegnie 
suszy? Też nie. Hydrolodzy infor-
mują, że sytuację uratowałyby kil-
kutygodniowe opady mżawki, a to 
też rozwiązanie chwilowe. Średnia 
temperatury wzrasta, odwrotnie 
proporcjonalnie do ilości opadów 
w ciągu roku.

Taka sytuacja to ogromny prob-
lem gospodarczy. Rolnicy nie są 
w stanie na taką skalę nawodnić 

samodzielnie pól. Potrzeba nowo-
czesnych rozwiązań i rozważnego 
korzystania z wody, a to będzie 

generować koszty. Brak odpowied-
niego nawodnienia da w efekcie 
gorsze zbiory oraz podniesienie 

cen warzyw czy owoców. Czas 
zacząć wodę oszczędzać, bo jest 
jej coraz mniej, a w związku ze 
zmianą klimatu grozi nam w Polsce 
– jak przekonują naukowcy – pu-
stynienie. Nasz kraj – jeśli nie zare-
agujemy – może zmienić się w step.

Jak walczyć z suszą?
Świetnym rozwiązaniem jest naj-
nowszy program „Moja Woda” 
opracowany przez Ministerstwo 
Klimatu i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Przeczytają Państwo 
o nim w artykule na następnej 
stronie. Świetnym pomysłem jest 
też odzyskiwanie wody deszczowej 
do nawadniania ogrodu. Ponad-
to rolnicy w walce z suszą mogą 
m.in.: odpowiednio zmianować 
siewy, dobrać system uprawy do 
warunków występujących w danej 
części kraju, wybrać odpowiednie 
odmiany roślin, dbać o utrzyma-
nie odpowiedniej struktury gleby, 
racjonalnie nawozić czy utrzymy-
wać elementy pro środowiskowe 
tj.: zadrzewienia śródpolne, strefy 
buforowe, kanały, rowy, żywopłoty, 
oczka wodne, zadrzewienia linio-
we.

G R O Z I  N A M  S U S Z A ?
17 czerwca odchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Z powodu nasilających się zmian klimatu, musimy liczyć się z częściej występującymi suszami. Do lat 
osiemdziesiątych susza występowała średnio raz na pięć lat, po roku 82. do 2013 zmagaliśmy się z nią średnio co dwa lata. Teraz występuje regularnie co roku i zaczyna się już wiosną.
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adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Kancelaria / Centrala telefoniczna - tel. 32 60 32 200, fax: 32 60 32 201 
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Kancelaria (biuro podawcze) czynne w godzinach 7.30 - 15.30

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

Nowe narzędzie dla wnioskodawców „Czystego Powietrza”

Łączny budżet przeznaczony na ten 
cel czyli łagodzenie skutków suszy 
w Polsce, to 100 mln zł do wykorzy-
stania w latach 2020-2024. Dzięki 
temu ma powstać 20 tys. przydo-
mowych instalacji, dzięki którym 
zaoszczędzimy 1 mln m3 wody 
rocznie.

KTO – program skierowany jest do 
właścicieli domów jednorodzinnych

ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej 
niż 80 proc. kosztów poniesionych 
po 1 czerwca 2020 r.

NA CO – środki mogą być przezna-
czone na zakup, montaż i urucho-
mienie instalacji, takich jak m.in. 
zbiornik retencyjny lub podziemny, 
oczko wodne, instalacje do nawad-
niania lub innego wykorzystania 
zatrzymanej wody, pozwalających 
na zagospodarowanie wód opado-
wych i roztopowych na terenie danej 
nieruchomości

GDZIE – wnioski należy składać 
w WFOŚiGW w Katowicach

KIEDY – od lipca 2020 r.

Każdy właściciel domu jednorodzin-

nego będzie mógł otrzymać dotację 
do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 
80% kosztów, które zostaną ponie-
sione po 1 czerwca 2020 r. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przekaże 
pieniądze do szesnastu wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które są bliżej 
beneficjentów, w tym do WFOŚiGW 
w Katowicach. To one będą przyj-
mowały od początku lipca 2020 r. 
wnioski właścicieli domów jednoro-
dzinnych na przydomowe mikroin-
stalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, 
montaż i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowa-
nie wód opadowych i roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w efekcie czego 
wody te nie będą odprowadzane 
na przykład do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji desz-
czowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nie-
ruchomości, na tereny sąsiadujące, 
ulice, place itp. Otrzymane pieniądze 
będzie można przeznaczyć na prze-
wody odprowadzające wody opa-

dowe (zebrane z rynien, wpustów 
do zbiornika nadziemnego, pod-
ziemnego, oczka wodnego, instalacji 
rozsączającej), zbiornik retencyjny 
podziemny lub nadziemny, oczko 
wodne, instalację rozsączającą oraz 
elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany 
będzie w latach 2020-2024, przy 
czym podpisywanie umów o dotacje 
zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., 
a wydatkowanie środków do końca 
2024 r.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze 
środków krajowych – w ramach 
zmodyfikowanego programu prio-
rytetowego NFOŚiGW „Adaptacja 
do zmian klimatu oraz ograniczanie 
skutków zagrożeń środowiska” – za-
rezerwowano dla jednostek samo-
rządu terytorialnego na realizację 
zdań z zakresu retencjonowania 
wody na terenach wiejskich. W tym 
przypadku dostępne będą dotacje 
do 70% kosztów kwalifikowanych. 
Narodowy Fundusz będzie wkrótce 
informował o tym naborze wnio-
sków.

M O J A  W O D A
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopo-
we, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Mi-
nisterstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu i w naszym województwie obsługiwany bę-
dzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Kalkulator do wyliczenia grubości 
ocieplenia budynków to kolejne 
ułatwienie dla osób starających się 
o dotacje na termomodernizację 
domu jednorodzinnego. Pomoc dla 
beneficjentów programu „Czyste 
Powietrze” na zlecenie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przygotowali 
eksperci Krajowej Agencji Poszano-
wania Energii.

Kalkulator pomaga wyliczyć grubość 
izolacji termicznej domu przy ocie-
pleniu wybranych przegród budow-
lanych – m.in. ścian, stropodachu, 
podłóg – oddzielających pomiesz-
czenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych. Parametry zostały dobrane 
tak, aby użytkownik mógł wybrać 
odpowiedni rodzaj i grubość mate-
riału izolacyjnego mając pewność, 
że po przeprowadzeniu termomo-
dernizacji wybranych przegród będą 

one spełniać obowiązujące i przyszłe 
wymagania techniczne (WT 2021), 
które wejdą w życie od 31.12.2020 r. 
zgodnie z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Nowe narzędzie jest intuicyjne i ła-
twe w obsłudze. Można z niego sko-
rzystać na stronie czystepowietrze.
gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”). 
Będzie też dostępny na portalach 
beneficjenta wszystkich wojewódz-
kich funduszy.

Zapraszamy do skorzystania z kal-
kulatora: kalkulatorczystepowietrze.
kape.gov.pl 


