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 Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach 

odpowiedzialność ponosi Redakcja.

O KONIECZNOŚCI OCHRONY KRAJOBRAZU 

BIORÓŻNORODNOŚĆ I GEORÓŻNORODNOŚĆ
22 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różności Biologicznej. To nietypowe święto powołane do życia przez Organiza-

cję Narodów Zjednoczonych. Cel celebracji jest prosty – podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństw. Nic bardziej nie 
szkodzi naszej planecie od człowieka. To my ludzie doprowadzamy do szkodliwych zmian w siedliskach, niewłaściwie użytkuje-
my glebę, przez ścieki i nawozy zanieczyszczamy także wody, ubożąc w ten sposób szatę roślinną i wachlarz gatunkowy zwierząt.

Bioróżnorodność to nic innego jak 
zróżnicowanie na wszelkich pozio-
mach organizacji życia, obejmujące 
zróżnicowanie genów, gatunków 
i ekosystemów. Pod podjęciem 
kryją się istoty i rośliny powsta-
łe w toku ewolucji (spontaniczne 
gromadzenie genów w unikalnych 
kombinacjach) oraz rasy i odmiany 
roślin i zwierząt stworzone przez 
człowieka w hodowli. Definicja 
bioróżnorodności została stworzo-
na przez Thomasa Lovejoya w 1980 
r.  Upowszechniono ją dopiero 
po konferencji National Forum on 
Biological Diversity w 1986 roku, a 
zrobili to M.W. Rosen i E. Wilson.

Istotą bioróżnorodności jest boga-
ctwo gatunkowe oraz proporcje ich 
występowania. Im równiejsze pro-
porcje, tym biocenoza bogatsza.

Występują trzy typy bioróżnorod-
ności

- genetyczna – to zróżnicowanie 
między osobnikami tego samego 
gatunku w danej populacji

- gatunkowa – mowa o liczebnej 
różnorodności gatunków roślin, 
zwierząt i mikroorganizmów wystę-
pujących na naszej planecie

- ekologiczna - dotyczy wielu 
rozmaitych zgrupowań form ekolo-
gicznych, biocenoz, ekosystemów 
i krajobrazów.

Rolnictwo a bioróżnorodność

Intensyfikacja uprawy rolniczej 
powodująca zmiany w ekosyste-
mach jest dużym zagrożeniem dla 
bioróżnorodności. Chęć uzyskania 
jak największych plonów przy nie-
wielkim wysiłku powoduje likwido-
wanie miedz, zadrzewień śródpol-
nych, oczek wodnych, mokradeł czy 
obszarów trawiastych. Ułatwia to 
uprawę pól, ale negatywnie wpły-
wa na ochronę bioróżnorodności. 
Eliminacja obszarów, które dałyby 
schronienie podczas trwania nie-
korzystnych warunków środowisko-
wych, intensywna orka, stosowanie 
nadmiernych ilości pestycydów i na-
wozów, pogorszenie się warunków 
wodno-glebowych to zagrożenia 
dla wielu roślin i zwierząt. Poza tym 
w utrzymaniu zdrowych zasad nie 
pomagają uprawy jednogatunkowe.

Uprawiając rolę, nie rezygnuj-
my z utrzymywania zakrzaczeń, 
miedz, oczek wodnych czy zadrze-
wień śródpolnych, które wspólnie 
tworzą tak zwane infrastruktury 
i obszary proekologiczne. Wspo-
magają one w sposób pośredni 
ograniczenie zużycia w rolnictwie 
pestycydów.

Jak chronić bioróżnorodność?

Należy zwiększyć intensywność 
badań nad inwentaryzacją gatun-
ków. Podjąć próby tworzenia boga-
ctwa biologicznego, czyli zweryfi-
kować potencjał ekonomiczny eko-

systemu, aby w przyszłości można 
było lepiej nim gospodarować. 
Trzeba podjąć próbę zachowania 
gatunków roślin i zwierząt zagro-
żonych wyginięciem. Warto posta-
wić na odtwarzanie ekosystemów 
naturalnych, poprzez powiększanie 
tych już naturalnie występujących 
do rozmiarów gwarantujących prze-
trwanie gatunków i ekosystemów.

Czym jest georóżnorodność?

To nic  innego jak  różnorod -
ność przyrody nieożywionej wraz 
z procesami zachodzącymi na po-
wierzchni Ziemi, w morzach i ocea-
nach. Za jej ochronę odpowiedzial-

Z tej okazji António Guterres Se-
kretarz Generalny Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych skierował 
do nas wszystkich list: „Zdrowa 
planeta ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia Celów Zrównoważone-
go Rozwoju. Mimo to tracimy róż-
norodność biologiczną w bezpre-
cedensowym i alarmującym tempie, 
a zjawisko to nasila się. Wyczerpu-
jemy zasoby szybciej, niż natura 
może je uzupełnić. Z kolei CO-
VID-19 ponownie uświadomił nam, 
jak bardzo człowiek jest związany 
z naturą. Obecny kryzys jest szansą 
na lepszą odbudowę po pandemii. 
Musimy chronić przyrodę, przywra-
cać ekosystemy i ustanowić równo-
wagę w związku z naszą planetą. 
Nagroda będzie ogromna. Jeśli za-
trzymamy proces utraty różnorod-
ności biologicznej, to poprawimy 
zdrowie ludzi, osiągniemy zrówno-
ważony rozwój i sprostamy kryzyso-
wi klimatycznemu. Istnieją rozwią-
zania chroniące różnorodność ge-
netyczną naszej planety na lądzie 
i na morzu. Każdy ma swoją rolę 
do odegrania. Kluczowe znaczenie 
ma zrównoważony styl życia. Każ-
dy człowiek na świecie powinien 
mieć możliwość dokonania wybo-

ru i prowadzić zrównoważony styl 
życia. Oznacza to, że potrzebu-
jemy lepszej polityki promującej 
odpowiedzialność rządów, bizne-
su i pojedynczych osób. Wszyscy 
musimy być częścią ruchu na rzecz 
zmian. W tym roku rządy państw 
spotkają się w Kunming w Chinach, 
aby uzgodnić nowy i ambitny plan 
globalnych działań na rzecz różno-
rodności biologicznej. Wesprzyjmy 
ich misję, opowiadając się za natu-
rą. W tym Międzynarodowym Dniu 
Różnorodności Biologicznej bądź-
my wszyscy częścią rozwiązania ku 
lepszej przyszłości”.

22 MAJA DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI

ny jest w Polsce Państwowy Insty-
tut Górniczy. Zadaniem geologów 
jest zapobieganie i usuwanie ne-
gatywnych skutków zjawisk przy-
rodniczych, takich jak: osuwiska, 
powodzie, zanieczyszczenie środo-
wiska, degradacja gleb, gospodar-
ka zasobami wodnymi i odpadami, 
zmiany klimatu. Istotna jest także 
ekspozycja dziedzictwa natury 
nieożywionej, które w Polsce jest 
wyjątkowo bogate. Mamy w Polsce 
przecież wybrzeża klifowe, krajo-
braz polodowcowy, formy procesów 
krasowych, pozostałości zjawisk 
wulkanicznych, góry fałdowe i zrę-
bowe, odsłaniające odległą historię 
Ziemi, wyrobiska pogórnicze. W ich 
obrębie powstają często geostano-
wiska i geoparki, stanowiące formę 
ochrony krajobrazu. Jak wyjaśniają 
geolodzy z PIG: geostanowiska są 

pojedynczymi lub mozaikowo roz-
łożonymi obiektami o wybitnych 
walorach geologicznych. Doku-
mentują one historię geologiczną 
obszaru lub ilustrują poszczególne 
procesy geologiczne. Natomiast 
geopark oznacza szeroko rozumia-
ne środowisko przyrodnicze i kul-
turowe Ziemi z wytyczonymi ścież-
kami geologiczno-turystycznymi. 
W Polsce istnieje jeden Światowy 
Geopark UNESCO Łuk Mużakowa 
oraz 29 geoparków krajowych. 
Na naszym terenie występuje jeden 
geopark - Geopark Jurajski i zajmu-
je obszary Zespołów Jurajskich Par-
ków Krajobrazowych województw 
małopolskiego i śląskiego, Ojcow-
ski Park Narodowy i projektowany 
Jurajski Park Narodowy.
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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, Eduka-
cji 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.

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

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Ważne zmiany w programie „Czyste Powie-
trze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe 
i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach 
programu „Czyste Powietrze” będzie możli-
wy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, 
że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji 
na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. 
planowane jest zwiększenie obecnych progów 
dochodowych uprawniających do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania, czyli do uzy-
skania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach 
programu „Czyste Powietrze” jest możliwy 
tylko do 31 grudnia 2021 r.

Okres przejściowy do końca roku 2021 zwią-
zany jest z tym, że program dopuszcza rozpo-
częcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinanso-
wanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel 
do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt 
zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany 
odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do 
programu).

Kotły na węgiel będą dofinansowane 
pod warunkiem:

1) Złożenia wniosku o dofinansowanie obej-
mującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 
2021 r.,

2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 
2021 r.,

3) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 
31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków 

złożonych przed datą wejścia w życie zmian 
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można 
otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego 
w programie „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

1) Wytyczne Komisji Europejskiej,

2) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz 
Polskiego Ładu,

3) Obowiązujące uchwały antysmogowe 

w poszczególnych województwach, które na-
kazują wymianę starych kotłów węglowych 
i ograniczają możliwość stosowania paliwa 
stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w dru-
giej części programu (podwyższony poziom 
dofinansowania).

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów 
dochodowych programów „Czyste Powietrze” 
i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób sko-
rzysta z podwyższonego poziomu dofinanso-
wania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. 
zł.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg do-
chodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej 
emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł 
wyżej niż obecnie).

Dla gospodarstw wieloosobowych próg do-
chodowy będzie ustalony na poziomie 125 
proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 
1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Planuje się, że podwyższenie progów docho-
dowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 
r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapi-
sów w programie „Czyste Powietrze”.

Jeszcze tylko do 10 czerwca br. 
będzie można składać elektronicz-
ne wnioski do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach w ra-
mach drugiego, kończącego się już 
naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE: Po złożeniu wniosku po-
przez Portal Beneficjenta Wniosko-
dawca zobowiązany jest również do 
wydrukowania go z Portalu Benefi-
cjenta i dostarczenia podpisanego 
dokumentu w postaci papierowej 
wraz z załącznikami (z wymaganymi 
podpisami) do WFOŚiGW lub za po-
średnictwem Platformy Usług Admi-

nistracji Publicznej (ePUAP). Wnioski 
w wersji papierowej Fundusz będzie 
przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Do dofinansowania w programie 
„Moja woda” kwalifikuje się zakup, 
montaż, budowa i uruchomienie in-
stalacji pozwalających na zbieranie, 
retencjonowanie i wykorzystywanie 
wód opadowych oraz roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem. Dofinansowany 
może być również zakup urządzeń 
zbierających wodę i przesyłających 
ją do zbiornika oraz sam zbiornik 
i instalacje, które rozprowadzają 
zgromadzoną wodę po działce.

Wnioski należy składać przed za-
kończeniem realizacji przedsięwzię-
cia. Minimalna kwalifikowana kwota 
inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, 
sumaryczna pojemność zbiornika/
zbiorników to 2 metry sześcien-
ne (jeśli będzie on przedmiotem 
wniosku). Okres trwałości przedsię-
wzięcia wynosi 3 lata od daty jego 
zakończenia.

Więcej informacji o programie 
można znaleźć tutaj: https://nfo-
sigw.gov.pl/moja-woda/ (ogólne za-
sady programu).

UWAGA! ZMIANA ZASAD W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Ogłoszenie o naborze wniosków 
w ramach naboru wniosków i dofi-
nansowania zadań w zakresie do-
posażenia i zapewnienia gotowości 
Młodzieżowym Drużynom Pożarni-
czym (MDP) w ramach priorytetu NZ 
2.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach informuje, że trwa 
nabór wniosków na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla jednostek służb 
ratowniczych z terenu województwa 
śląskiego w ramach naboru wniosków 
i dofinansowania zadań w zakresie 
doposażenia i zapewnienia gotowo-
ści Młodzieżowym Drużynom Pożar-
niczym (MDP) w ramach priorytetu 
NZ 2.1.

Beneficjentami środków są jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Gminy z terenu województwa ślą-
skiego.

Formą dofinansowania jest dotacja 
w wysokości do 80% kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy 
składać w siedzibie Funduszu w Ka-
towicach w terminie do 11 czerwca 
2021 roku lub do wyczerpania aloka-
cji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania 
w formie dotacji wynosi 200.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększa-
nia puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 
w kraju, zaleca się nadanie wniosku 

pocztą lub przesyłką kurierską, o ter-
minie wpływu decyduje data dostar-
czenia wniosku do Funduszu. W przy-
padku nadania wniosku pocztą lub 
przesyłką kurierską, decyduje data 
wpływu wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy 
sporządzić na obowiązujących for-
mularzach dostępnych na stronie in-
ternetowej Funduszu www.wfosigw.
katowice.pl, w zakładce: Dofinanso-
wanie zadań/ Zapobieganie poważ-
nym awariom.

Kontakt z Zespołem Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Powierzchni Zie-
mi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 
32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 
32 386.

ŚRODKI NA MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE


