Dla przyszłości regionu
Realizacja Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
w województwie śląskim w latach 2008-2010

2

3

REALIZACJA POIŚ W 2008-2010

REALIZACJA POIŚ W 2008-2010

Spis treści

Szanowni Państwo!

Rola WFOŚiGW w Katowicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”

str. 4 - 5

Miliony na kanalizację. Podpisanie umów z Gminami: Kłobuck, Buczkowice,
Poczesna, Łaziska Górne, Myszków, Wisła, Konopiska, Jasienica, Jaworze, Wojkowice
oraz ZGO w Bielsko – Białej, MZSO w Sosnowcu i CZPK w Częstochowie

str. 6 - 10

Pozytywnie rozpatrzone wnioski w ramach realizacji PoiIŚ - województwo śląskie

str.

11

Lokalizacja projektów, który wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach
(stan na 1 listopada 2010 r.)

str.

12

Śląscy dziennikarze oglądali czeską spalarnię

str.

13

Wnioski, które wpłynęły do Funduszu w trybie konkursowym w latach 2008 i 2009

str. 14 - 15

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” to największa inicjatywa tego typu w historii
Unii Europejskiej mająca na celu dostosowanie wielu ważnych dziedzin życia mieszkańców Polski
do standardów obowiązujących w krajach Europy. Ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów
to jedno z najważniejszych zadań stojących przed nami. Dlatego w ramach unijnego programu przeznaczono
na nowe przedsięwzięcia tylko z tej dziedziny prawie 5 mld euro.
Spełniając rolę Instytucji Wdrażającej i Pośredniczącej II stopnia dla projektów o wartości
do 25 mln euro z województwa śląskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami
i ochrony ziemi, Wojewódzki Fundusz dbał nie tylko o prawidłową ocenę, rozliczenie i monitorowanie
zgłoszonych wniosków, ale także od początku starał się być także przyjaznym doradcą i przewodnikiem
dla samorządów i beneficjentów programu operacyjnego, którzy chcieli wykorzystać tę szansę dla rozwoju
swoich gmin i w konsekwencji całego naszego regionu.
Dlatego w województwie śląskim udało się zgłosić i sfinalizować bardzo dużo projektów.
Większość z nich dotyczy dziedzin najbardziej zaniedbanych, związanych z ochroną środowiska,
bezpośrednio wpływających na polepszanie warunków życia mieszkańców, takich jak - budowa systemów
kanalizacji wodno-ściekowych oraz kompleksowych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych.
Spośród 29 aplikacji pozytywną ocenę ekspertów z WFOŚiGW uzyskało, w trakcie sześciu naborów,
13 wniosków. To jeden z najlepszych wyników w kraju i olbrzymia szansa dla rozwoju całego naszego
województwa. Już wkrótce bowiem około 500 mln zł europejskiej dotacji trafi do regionu z przeznaczeniem
na nowoczesne inwestycje warte w sumie około 800 mln. złotych.
Takiego dużego zastrzyku bezzwrotnych środków nigdy do tej pory u nas nie było. Dzięki temu nie
tylko powstaną nowoczesne instalacje, ale także ogromnie ożywi się rynek pracy, inwestycyjny, finansowy,
infrastruktury badawczej i społecznej, rozbudzone zostaną nowe potrzeby i oczekiwania mieszkańców.
Nie zmarnujmy tej szansy!

Zarząd i Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach

Publikacja przygotowana na zlecenie
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Katowice, listopad 2010 rok
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25 czerwca 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie
realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Na podstawie zawartego porozumienia WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę
Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch Priorytetów:
Priorytet 1 – Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet 2 – Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi.
Porozumienie obejmuje realizację projektów
o wartości nie przekraczającej 25 mln €,
w tym:
– projektów, które znalazły się na liście projektów indywidualnych – rozpatrywanych w trybie indywidualnym,
– projektów rozpatrywanych w trybie konkursowym.
14 listopada 2007 roku zostało zawarte kolejne
porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW
w Katowicach w sprawie przekazania i przyjęcia do realizacji zadań w ramach wyżej wymienionych priorytetów także dla projektów „dużych”, o wartości powyżej 25 mln €:
• „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”,
• „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz
z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych”.
WFOŚiGW w Katowicach, jako Instytucji Wdrażającej powierzono do realizacji liczne zadania
obejmujące:
1. Działania w zakresie przygotowania i oceny
projektów, w tym:
• monitorowanie przygotowania projektów
umieszczonych w „Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w tym
Dużych”,
• przyjmowanie i ocena wniosków,

• przyjmowanie i ocena wniosków składanych
w procedurze konkursowej oraz przekazywanie wyników oceny do IP, zawieranie umów
z beneficjentami.
2. Działania w zakresie działań kontrolnych,
w tym:
• przygotowanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
• przeprowadzanie kontroli projektów,
• sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami do IP,
• wykrywanie wszelkich nieprawidłowości i informowanie o tym IP.
3. Działania w zakresie kontroli zawierania
umów dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy dotyczące zamówień
publicznych, w tym:
• przeprowadzenie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacji spełnienia
przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych,
• sporządzanie planów kontroli i sprawozdań
z wykonania planów kontroli,
• opiniowanie dokumentacji przetargowej (tj.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz zaproszenia do złożenia ofert),
• kontrola prowadzenia postępowania od
jego wszczęcia w zakresie poprawności stosowania procedur w zakresie zamówień publicznych,
• kontrola zawartych umów oraz kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów.
4. Działania w zakresie kontroli zawierania umów
dla zadań objętych projektem, do których nie
stosuje się przepisów dotyczących zamówień
publicznych, w tym:
• sporządzanie planów kontroli i sprawozdań
z wykonania planów kontroli,
• kontrola zawieranych umów,
• współpraca z IP w zakresie opracowania metodyki doboru do kontroli próby procedur zawierania umów,

• przygotowywanie zbiorczych zestawień dotyczących zawartych umów.
5. Działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, w tym:
• bieżące monitorowanie realizacji projektów,
• sporządzanie i przekazywanie do IP informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych,
rocznych, końcowych z realizacji działań oraz
zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów,
• przekazywanie IP informacji dotyczących postępu finansowego w ramach poszczególnych działań z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków,
• monitorowanie rezultatów i oddziaływań
do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów.
6. Działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, w tym:
• prowadzenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów,
• przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie
złożonych przez beneficjentów wniosków
o płatność,
• zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych
poniesionych przez beneficjentów,
• dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów,
• odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo
wydatkowanych od beneficjentów,
• przesyłanie do IP zbiorczego zestawienia
wszystkich operacji finansowych dotyczących działań w ramach wskazanych osi priorytetowych.
7. Działania w zakresie informacji i promocji,
w tym:
• prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji
PO IiŚ na lata 2007-2013,
• informowanie beneficjentów o zasadach
wypełniania obowiązków informacyjnych
w zakresie projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej,
• monitorowanie i kontrolowanie wypełniania
przez beneficjentów obowiązków informacyjnych.
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Podpisanie umowy z Gminą Kłobuck, czerwiec 2009 r.

Podpisanie umowy z Gminą Poczesna, lipiec 2009 r..

Podpisanie umowy z Gminą Łaziska Górne, wrzesień 2009 r.

Podpisanie umowy z Gminą Myszków, październik 2009 r.

dowy urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad
81 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 53 mln zł.

budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 28 km.
Całkowity koszt realizacji projektu to ok. 30 mln
zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 19 mln zł.

Buczkowice

Bielsko-Biała

7 lipca zawarto umowę z Gminą Buczkowice,
w której zaplanowano budowę ponad 59 km kanalizacji sanitarnej, wraz z przepompownią ścieków
i odcinkiem rurociągu tłocznego. Całkowity koszt
realizacji projektu to ponad 43 mln zł, natomiast
maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu
Spójności to ponad 32 mln zł. Ze strony Wnioskodawcy umowę podpisał wójt gminy Józef Caputa.

31 sierpnia 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz –
Prezes Funduszu oraz Wiesław Pasierbek – Prezes
Zakładu Gospodarki Odpadami SA w BielskuBiałej (ZGO) podpisali umowę o dofinansowanie
ze środków PO IiŚ budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała
i gmin powiatu bielskiego.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys.
mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu
to ponad 89 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi
ponad 67 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane
do zbudowania nowoczesnego ponadregionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, w tym
m.in. sortowni, kompostowni, drugiego sektora
składowiska odpadów, budynków zaplecza socjalnego i technicznego, punktów demontażu
i przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz
budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych, infrastruktury technicznej, a także na rekultywację starego składowiska odpadów.

sterstwie Rozwoju Regionalnego i Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego
podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków
unijnych budowy systemu kanalizacji w gminie
Łaziska Górne. Umowę podpisała Prezes Zarządu
Funduszu Gabriela Lenartowicz, Wnioskodawcę
reprezentował Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Piotr Zienc.
Projekt przewiduje budowę 20 km kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie 4 tys.
mieszkańców, remont 0,18 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków „Wschód” w Łaziskach Górnych. Całkowity
koszt realizacji tych prac wyniesie 80 mln zł, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 49 mln zł, co stanowi 73 proc. kosztów.

Miliony na kanalizację
Od początku 2009 roku, w obecności radnych,
władz gminnych oraz regionalnych dziennikarzy,
Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach – w imieniu Ministra Środowiska
przekazywała gminom potwierdzenia przyznania
dofinansowania z Funduszu Spójności dla wniosków złożonych w kolejnych ogłaszanych naborach oraz podpisywała umowy o przyznaniu dotacji dofinansowujących projekty.

Kłobuck
4 czerwca 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki wodnościekowej ze środków PO IiŚ z Gminą Kłobuck reprezentowana przez burmistrza Krzysztofa Nowaka.
W ramach projektu będą wykonane prace z zakresu
budowy 40 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz bu-

Poczesna
31 lipca sfinalizowano podpisaniem przez wójta
Krzysztofa Ujmę umowy wniosek Gminy Poczesna ubiegającej się o wsparcie środkami unijnymi

Łaziska Górne
Podpisanie umowy z Gminą Buczkowice, lipiec 2009 r.

Podpisanie umowy z ZGO SA w Bielsku-Białej, sierpień 2009 r.

18 września w Łaziskach Górnych w obecności
Adama Zdziebły – Podsekretarza Stanu w Mini-

Myszków
14 października 2009 roku w Myszkowie
w obecności radnych miasta Janusz Romaniuk
– Burmistrz Myszkowa i Gabriela Lenartowicz
– Prezes Wojewódzkiego Funduszu podpisali
umowę o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie
miasta.
Przewiduje on budowę ok. sześciu km kanalizacji sanitarnej, 0,8 km kanalizacji deszczowej
oraz sześciu przepompowni i separatora z osadnikiem. W wyniku realizacji tych zadań do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych
ok. 1 400 osób. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności
to 9 mln zł.
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Podpisanie umowy z Gminą Wisła, październik 2009 r.

Podpisanie umowy z Gminą Jasienica, grudzień 2009 r.

Podpisanie umowy z Gminą Jaworze, luty 2010 r.

Podpisanie umowy z Gminą Wojkowice, październik 2010 r.

Wisła

Wodnej w Katowicach podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PO IiŚ budowy gminnej
kanalizacji w Konopiskach. Podpisy pod umową o wsparciu tego zadania z Funduszu Spójności złożyła Prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz
i Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha. Projekt zakłada kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej i budowę kanalizacji sanitarnej o długości 58 kilometrów, do której zostaną przyłączone
budynki 5650 mieszkańców. Maksymalna kwota
dofinansowania ze środków unijnych w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 35 mln zł, a całkowity koszt projektu przekracza 56 mln zł. Będzie to największa w historii Konopisk inwestycja.

Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowice”. Wniosek Gminy złożony w konkursie
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” zakłada wybudowanie ok. 42 km kanalizacji
i sześciu przepompowni. Dzięki temu do nowej
sieci kanalizacyjnej możliwe będzie przyłączenie
gospodarstw zamieszkałych przez prawie pięć
tysięcy osób. Całkowity koszt realizacji projektu
to ponad 66 mln zł, natomiast przewidziana kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ok.
35 mln zł.

Jaworze

28 października w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Molin – Burmistrz Wisły i Gabriela
Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu podpisali umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – Etap III.
Projekt ten obejmuje budowę ok. 21 km kanalizacji sanitarnej w Gminie, wraz z uszczelnianiem
i przebudową ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej,
a także budowę ok. 15 km sieci wodociągowej.
W wyniku tych prac do nowej sieci kanalizacyjnej
zostanie przyłączonych 1 732 osoby, a 978 uzyska
dostęp do sieci wodociągowej. Dodatkowo sieć
obsługiwać będzie 845 miejsc noclegowych funkcjonujących na obszarze objętym inwestycją. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 51 mln
zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności to ponad 33 mln zł.

Jasienica

18 listopada 2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

1 grudnia 2009 r. Gabriela Lenartowicz – Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica podpisali
umowę o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy

Podpisanie umowy z Gminą Konopiska, listopad 2009 r.

Podpisanie umowy z MZSO Sosnowiec, luty 2010 r.

Konopiska

Sosnowiec
6 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uroczyście podpisano umowę między Miejskim Zakładem Składowania Odpadów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy
kompleksowego systemu gospodarki odpadami
w Sosnowcu.
Projekt zakłada wykonanie kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 510.000 m3 oraz kwater do składowania odpadów azbestowych. Zaplanowano
także budowę zakładu obejmującego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, linię przetwarzania odpadów budowlanych i linię demontażu
odpadów wielkogabarytowych. Zakupione zostaną także inne niezbędne urządzeniado prowadzenia bieżącej eksploatacji składowiska.
Planowany całkowity koszt projektu wynosi ponad 80 mln zł. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
to ponad 44 mln zł.

26 lutego 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach podpisano kolejną umowę o dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Projekt zakłada powstanie 37,4 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta ponad 5 tysięcy mieszkańców. Całkowity
koszt inwestycji wynosi ponad 35 mln zł., a dofinansowanie z Funduszu Spójności to kwota przekraczająca 25 mln zł.
Projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Jaworzu doskonale wpisuje się w cztery
inne programy w gminach beskidzkich dofinansowanych już z europejskich środków. Dzięki temu
możliwe będzie wykorzystanie w tym regionie ponad 184 mln zł z europejskich dotacji.

Wojkowice
11 października 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach
oraz Andrzej Cembrzyński – Burmistrz Gminy
Wojkowice podpisali umowę o dofinansowaniu
ze środków unijnych budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice –
Etap I. Projekt ten obejmuje budowę 6,1 km kanalizacji sanitarnej oraz budowę 4,7 km sieci
deszczowej.
W wyniku tych prac do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1294 osób, Całkowity
koszt realizacji projektu to ponad 19 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 11 mln zł.
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W ramach projektu ma zostać wdrożona technologia unieszkodliwiania odpadów komunalnych
biodegradowalnych poprzez kompostowanie tlenowe w bioreaktorach żelbetowych.
Przedsięwzięcie obejmuje następujące inwestycje:
• budowę Zakładu Kompostowego,
• I etap budowy kwatery składowiskowej nr dwa,
• zamknięcie techniczne kwatery składowej nr jeden.
Składowisko w Sobuczynie obsługuje obszar zamieszkały przez niemal pół miliona osób. Trafiają tu
odpady z Częstochowy, powiatu częstochowskiego oraz powiatu myszkowskiego. Zakład będzie
mógł przetwarzać 76 tys. ton odpadów rocznie.
Budowany Zakład Zagospodarowania Odpadów
pozwoli zredukować strumień odpadów trafiających na składowisko o 30%.

Do 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach w ramach 6 konkursów obejmujących realizację PO IiŚ, dokonał oceny 29 wniosków na podstawie kryteriów formalnych
i merytorycznych I stopnia. Pozytywnie rozpatrzonych zostało z tego 15 wniosków o łącznej wartości 994 456 150,01 zł w tym wnioskowane dofinansowanie wynosiło 613 454 655,25 zł. Odrzuconych
zostało 14 wniosków.

Trzynaście pozytywnie rozpatrzonych wniosków
dotyczy działania 1.1 (Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM), dwa działania 2.1 (Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.)
Skalę rezultatów jakie przyniosło 6 konkursów
obrazuje poniższy wykres.
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Podsumowanie

Podpisanie umowy z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym, listopad 2010 r.

300

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez
beneficjentów PO IiŚ możliwe będzie wybudowanie: 320 km sieci kanalizacyjnej, 13 km sieci wodociągowej oraz trzech zakładów gospodarki odpadami. Liczba osób korzystających z infrastruktury
powstałej w wyniku realizacji projektów wyniesie
ponad 633 tys. osób.
Do dnia 15.11.2010 r. zawarto 13 umów o dofinansowanie projektów, których ogólny koszt realizacji wyniesie 722 568 510,59 zł, a dofinansowanie
ze środków PO IiŚ 423 659 727,57 zł.
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8 listopada 2010 r. podpisano z Częstochowskim
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego.
Przyznane dofinansowanie w wysokości 17 840
788,26 zł. stanowić będzie niemal 40% całkowitej
wartości projektu, wynoszącej 45 490 166,14 zł.
Realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego” ma na celu
dozbrojenie technologiczne aktualnie realizowanego na składowisku w Sobuczynie Regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski w ramach
realizacji POIiŚ – województwo śląskie

mln PLN
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Częstochowa

12

13

1 - Częstochowa
2 - Sosnowiec
3 - Bielsko-Biała
4 - Wojkowice
5 - Jaworze
6 - Jasienica
7 - Konopiska
8 - Wisła
9 - Myszków
10 - Poczesna
11 - Kłobuck
12 - Buczkowice
13 - Łaziska Górne

miasta na prawach powiatu
granice powiatów
granice gmin

wnioskodawcy, którzy podpisali
umowę o dofinansowanie w ramach
priorytetu I (gospodarka wodno-ściekowa)
wnioskodawcy, którzy podpisali
umowę o dofinansowanie w ramach
priorytetu II (gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi)
wnioskodawcy, którzy nie otrzymali
dofinansowania

Śląscy dziennikarze oglądali czeską spalarnię
W ramach działań informacyjno-promocyjnych
PO IiŚ 22 października 2010 r. grupa dziennikarzy
prasy, radia i telewizji oraz redaktorzy naczelni
śląskich mediów uczestniczyła w wyjazdowej konferencji prasowej WFOŚiGW w Katowicach do spalarni
odpadów komunalnych w Libercu (Republika Czeska).
Wyjazd i konferencja związana była z trwającą w całym kraju, a zwłaszcza w woj. śląskim, publiczną debatą na temat konieczności powstania w Polsce nowoczesnego systemu gospodarki odpadami wraz
z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów
oraz sposobów pozyskania akceptacji społecznej
dla tego typu inwestycji.
Funkcjonująca od 11 lat w Republice Czeskiej, jedna
z najnowocześniejszych w Europie, spalarnia odpadów komunalnych w Libercu jest podobna do tej,
jaka może powstać na Śląsku.
Podczas konferencji prasowej z czeskiej spalarni,
jej dyrektor generalny Pavel Bernat mówił, że także

Uczestnicząca w konferencji prasowej Gabriela
Lenartowicz – prezes Zarządu WFOŚiGW mówiła
o tym, jak istotne jest zrozumienie tego, że proces
akceptacji społecznej takiego zakładu zawsze będzie
długotrwały. Strach i lęk ludzi często bowiem jest wynikiem braku wiedzy i informacji. Nic tak dobrze tego
nie niweluje, jak możliwość osobistego sprawdzenia
i monitorowania efektów pracy spalarni w zakresie
zanieczyszczenia środowiska. Dlatego warto wykorzystać czeskie doświadczenia w tym zakresie.
Obecnie nowoczesna i w pełni zautomatyzowana
spalarnia w Libercu osiąga rocznie wydajność ponad 110 tys. ton odpadów komunalnych. Trafiają
do niej odpady z obszaru zamieszkiwanego przez
ok. 300 tys. ludzi.

Dziennikarze w czeskiej spalarni

Spalarnia śmieci w Libercu – październik 2010

w Czechach, gdy powstała spalarnia, budziła wiele
wątpliwości i obaw. Mieszkańcy obawiali się przede
wszystkim emisji do powietrza szkodliwych substancji powstałych w wyniku spalania odpadów komunalnych. Protestowały organizacje ekologiczne,
często używając nawet politycznych i populistycznych argumentów.
Trzy lata trwała wielka i aktywna kampania społeczna, podczas której nieustannie informowano o korzyściach z powstania zakładu dla regionu i środowiska. W trakcie organizowanych cyklicznie spotkań,
drzwi otwartych spalarni i różnego rodzaju prezentacji społecznych pokazywano zarówno ekologom
jak i zwykłym mieszkańcom wszystko to, co dzieje
się za murem zakładu.

***
W Polsce na liście projektów indywidualnych
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” znajduje się kilkanaście inwestycji mających
na celu budowę instalacji do termicznej utylizacji
odpadów. Jednym z tych projektów jest wniosek
realizacji systemu gospodarki odpadami dla miast
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz
z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów.
Ze względu na niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Środowiska kompletu dokumentów wniosek został przez WFOŚiGW
w Katowicach oceniony negatywnie.
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Lokalizacja projektów, które wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach
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Wnioski, które wpłynęły do Funduszu w trybie konkursowym w 2008 roku
Lp.

Wnioskodawca

1.

Gmina Rybnik

2.

Gmina Kłobuck

3.

Gmina Poczesna

4.

Gmina Myszków

5.
6.
7.

Gmina Buczkowice
Gmina Pawłowice
Gmina Wisła

8.

Gmina Jasienica

9.

Zakład Gospodarki
Odpadami w BielskuBiałej SA.
Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

10.

Tytuł projektu

Konkurs nr 1 dla I i II priorytetu
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście 58 701 384,00
Rybnik
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na tere81 415 182,60
nie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach No30 386 986,00
wych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
16 308 156,00
na terenie miasta Myszkowa – etap I i II
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice 53 443 837,28
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach 15 424 830,82
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sani61 266 044,21
tarnej w aglomeracji Wisła – etap III
Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach
66 234 448,79
ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego
Budowa kompleksowego systemu gospodarki od- 89 425 869,00
padami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu
bielskiego
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 50 523 785,00
dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Suma (pozytywnie ocenione)
Suma (negatywnie ocenione)
Suma – całość

11.

13.
14.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o
Gmina Pawłowice
Gmina Lubliniec

15.

Gmina Poczesna

12.

16.

Gmina Myszków

Koszt całkowity

399 744 506,67
123 386 017,03
523 130 523,70

Konkurs nr 2 dla I i II priorytetu
Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków 107 155 070,76
w Gminie Gierałtowice

Koszt
Wnioskowane
kwalifikowalny dofinansowanie

56 308 896,68

47 862 562,18

62 933 612,17

53 493 570,35

Gmina Jaworze

18.

Miasto Myszków

19.

Miasto Wisła

20.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Łaziskach Górnych

25 828 938,10

14 880 252,00

9 144 658,87

38 017 281,78
12 363 213,95
61 098 709,80

32 314 689,51
10 508 731,86
51 933 903,33

21.

45 019 772,10

38 266 806,28

22.

67 405 944,73

57 295 053,02

41 658 650,00

35 409 852,50

311 344 157,46
118 729 161,75
430 073 319,21

264 642 533,84
97 416 232,16
362 058 766,00

64 996 815,27

55 247 292,98

27 378 917,14

23 272 079,57

47 432 943,64

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Lubliniec
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach
Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie
i we Wrzosowej
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie miasta Myszków – etap I i II

12 643 303,95
67 384 220,00

12 363 213,95
64 405 020,00

10 508 731,86
44 337 380,00

34 314 372,50

23 207 437,01

19 726 321,46

23.

9 258 492,79

141 469 443,26
143 768 623,59
285 238 066,85

88 204 252,28
115 039 495,55
203 243 747,83

74 973 614,44
87 376 684,22
162 350 298,66

Konkurs nr 4 dla I i II priorytetu
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
18 605 134,22
na terenie Miasta Wojkowice – etap I
Gmina Konopiska
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 56 226 726,07
Gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków
w Dźbowie
Gmina i Miasto Kozie- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach
8 788 064,00
głowy
Lgota Nadwarcie, Lgota Górna cz. Wschodnia
Gmina Wojkowice

30 365 111,75

10 892 344,46

9 258 492,79

51 796 248,10

44 026 810,89

58 626 965,61

49 832 920,77

121 315 558,17
35 738 035,69
157 039 219,06

103 118 224,45
30 365 111,75
133 483 336,20

18 605 134,22

15 814 364,09

45 120 302,90

38 352 257,46

8 788 064,00

7 469 854,40

74 831 860,29
8 788 064,00
83 619 924,29

63 725 437,12
8 788 064,00
72 513 501,12

54 166 621,55
7 469 854,40
61 636 475,95

Konkurs nr 5 dla I i II priorytetu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze
35 738 035,69

30 330 870,89

25 781 240,26

41 600 390,32

35 360 331,77

64 454 375,92

54 786 219,53

27 681 276,03

23 529 084,63

63 740 789,64

54 179 671,19

9 288 225,06

7 894 991,30

105 341 179,96
101 423 877,01
206 765 056,97

89 540 002,96
86 210 295,46
175 750 298,42

Suma (pozytywnie ocenione)
Suma (negatywnie ocenione lub wycofane)
Suma – całość

24.

25

26

28

29
10 892 344,46

148 723 090,10
35 738 035,69
184 461 125,79

35 723 660,89

Wnioski, które wpłynęły do Funduszu w trybie konkursowym w 2009 roku
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16 308 156,00

Konkurs nr 3 dla I i II priorytetu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
35 738 035,69
Jaworze.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
16 308 156,00
na terenie miasta Myszków – etap I i II
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
51 796 248,10
sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III
Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska
80 618 686,00
Górne

Suma (pozytywnie ocenione)
Suma (negatywnie ocenione)
Suma – całość

30 386 986,00

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap (faza 1).

Suma (pozytywnie ocenione)
Suma (negatywnie ocenione)
Suma – całość

17.

Gmina Jaworze

Konkurs nr 6 dla I i II priorytetu
Przedsiębiorstwo Wo- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gli- 94 584 720,00
dociągów i Kanalizacji wicach – II etap
Sp. z o.o.
Gmina Porąbka
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 84 358 917,23
gminy Porąbka
Gmina Jaworze
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie
36 451 509,13
Jaworze.
Przedsiębiorstwo Wo- Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyża- 99 364 494,00
dociągowo-Kanalinowice i Kornowac – etap I
zacyjne „Górna Odra”
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Skła- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych 19 186 648,47
dowania i Utylizacji
w Gliwicach
Odpadów Sp. z o.o.
Suma (pozytywnie ocenione)
Suma (negatywnie ocenione lub wycofane)
Suma – całość

193 949 214,00
139 997 074,83
333 946 288,83

Projekty z województwa śląskiego z listy indykatywnej, dla których Fundusz w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą
1.

Miejski Zakład Składowania
Odpadów Sp. z o.o.

Budowa kompleksowego systemu
gospodarki odpadami w Sosnowcu

83 398 361,00

51 983 355,78

44 185 852,42

2

Górnośląski Związek Metropolitalny

System gospodarki odpadami dla
miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów
termicznej utylizacji odpadów

2 065 529 308,00

1 327 771 506,00

1 128 605 780,00

Suma

2 148 927 669,00 1 379 754 861,78 1 172 791 632,42
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Biuro Funduszu w Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19
tel. (32) 60 32 200, 60 32 300
fax: (32) 251 04 06
40-035 Katowice, ul. Kościuszki 30
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
tel. (32) 757 37 56
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
tel. (32) 757 37 30
Zespół Funduszy Europejskich
tel. (32) 757 37 50
Zespół Kontroli PO IiŚ
tel. (32) 757 37 61

Biuro Terenowe w Bielsku-Białej

Biuro Terenowe w Częstochowie

43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 57
tel. (33) 822 99 81, 810 09 80, 810 10 53, 810 09 79
fax (33) 810 09 78
biuro.bielsko@wfosigw.katowice.pl

42-200 Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28
tel. (34) 365 40 81, 361 05 66, 361 05 44
fax (34) 365 11 52
biuro.czwa@wfosigw.katowice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

