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

I nformację o pojawieniu 
się dodatkowej, tymcza-

sowej stacji przekazała kie-
rownik bielskiej delegatu-
ry Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach, Agata Buć-
ko-Serafin, podczas listo-
padowej sesji Rady Powia-
tu w Żywcu. Kierowniczka 
oddziału pojawiła się tam, 
aby w punkcie „informacja 
o stanie środowiska na tere-
nie powiatu żywieckiego w 
2015 roku” przekazać infor-
macje o jakości powietrza 
i wody na Żywiecczyźnie. 
Z jej słów wynika, że ini-
cjatywa związana ze stacją 
wyszła ze strony radnych i 
była już wcześniej dysku-
towana podczas posiedze-
nia Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Gospodarki Wod-
nej, Rolnictwa i Leśnictwa. 
- Ustaliliśmy, że taka stacja 
będzie. Nie mogę jeszcze po-
wiedzieć w jakim terminie, 
ale będzie to sezon zimowy, 
bo tylko w takim okresie ma 
to sens - informowała. 

PYTANIA I EMOCJE
Chociaż w tym samym 

punkcie o swoich „dział-
kach” mówili również Mał-
gorzata Bednarczyk (szefo-
wa Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej) 
oraz Paweł Pytel (kierownik 
bielskiego oddziału Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa), to tyl-
ko wystąpienie Agaty Buć-
ko-Serafn wzbudziło emocje 
i pytania ze strony radnych. 

Jacek Seweryn nawią-
zał do sławetnego rapor-
tu Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO), ogło-
szonego w maju ubiegłego 
roku, z którego wynikało, 
że Żywiec zajmuje pierw-
sze miejsce w Unii Euro-
pejskiej pod względem za-
wartości pyłu zawieszonego 
PM 2.5 w powietrzu. Spra-
wę opisywaliśmy dokładnie 
w wydaniach „Kroniki” z 
19 i 25 maja. Radny chciał 
wiedzieć skąd WHO wzięła 
dane na temat PM 2.5, sko-
ro stacja w Żywcu nie doko-
nuje jego pomiarów (mierzy 

za to pył złożony z nieco 
większych drobin - PM 10). 
Dopytywał też, czy na pod-
stawie pomiaru dokonane-
go w jednym punkcie moż-
na wyciągać wnioski doty-
czące całego miasta.

Agata Bućko-Serafi n wy-
jaśniała, że stacje są tak loka-
lizowane, aby były reprezen-
tatywne dla jak największe-
go obszaru, więc ta ulokowa-
na w Żywcu jest reprezenta-
tywna dla całego miasta. - To 
nie teoria. Jest to sprawdzo-
ne pomiarami w różnych in-
nych miejscach. Pomiary ta-
kie były wykonywane przez 
WIOŚ - między innymi przy 
użyciu mobilnych stacji - ale 
też przez niezależne instytu-
ty badawcze - mówiła. Jako 
przykład podała badania wy-
konywane dla Goczałko-
wic. - Wyniki pokrywały się 
w dziewięćdziesięciu trzech 
procentach z wynikami stacji 
w Pszczynie i Tychach, które 
są reprezentatywne także dla 
Goczałkowic.

Odpowiadając na dru-
gie pytanie radnego wyja-
śniała: - WHO skorzystała z 
danych, które są ogólnie do-
stępne na stronach interne-
towych Europejskiej Agen-
cji Ochrony Środowiska. 
Nasze wyniki są raportowa-
ne do Unii Europejskiej, a 
potem można z nich korzy-
stać bez żadnych ograni-
czeń, tak jak się chce. Kie-
rowniczka bielskiej delega-
tury przyznała, że w Żywcu 
faktycznie nie było pomia-
ru PM2.5. Dodała jednak, że 
ten rodzaj pyłu jest zależny 

od pyłu PM 10. WHO przy-
jęła w raporcie wartości PM 
2.5 na poziomie 70 procent 
PM 10. - Nie jest to wyssa-
ne z palca i potwierdza się 
w wynikach pomiarów pro-
wadzonych w innych miej-
scach - podkreślała. 

RÓŻNE TŁO
Jadwiga Klimonda dzi-

wiła się sposobowi, w jaki 
rozmieszczane są poszcze-
gólne urządzenia pomiaro-
we. - Stacja w Złotym Poto-
ku na Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej działa w zielo-
nej enklawie, do której lu-
dzie zjeżdżają, aby wypo-
czywać, natomiast żywiec-
ka stoi przy kominie - argu-
mentowała.

Agata Bućko-Serafin 
wyjaśniała, że stworzono 
cały system pozwalający 
określić jaka jest jakość po-
wietrza i jaki mamy na nią 
wpływ. Na system ten skła-
dają się różnego rodzaju sta-
cje, w tym stacje tła miej-
skiego (taka jak w Żywcu, 
badająca jakość powietrza 
pod kątem danego miasta), 
ale też stacje tła regional-
nego (Złoty Potok bada po-
wietrze w szerszym, regio-
nalnym znaczeniu). - Sta-
cja tła regionalnego po-
zwala określić jaki jest stan 
powietrza w miejscu, gdzie 
nie ma wpływu urbanizacji 
i niskiej emisji oraz jaki jest 
poziom zanieczyszczeń tam, 
gdzie jest mowa o tle z więk-
szego obszaru, a nawet zza 
granicy. (best)

Zbada powietrze na Żywiecczyźnie

Ruchoma
stacja

W tym roku na terenie powiatu żywieckiego pojawi się mobilna sta-
cja badająca jakość powietrza. Podobne urządzenie - z tym, że sta-
cjonarne - działa już w Żywcu przy ulicy Kopernika.
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Władze samorządowe województwa obawiają się projektowanych zmian 
w sprawie ochrony środowiska. Uważają, że województwo zostanie ska-
zane na łaskę, a raczej niełaskę „centrali” i nie będzie miało nic do gada-
nia! Decyzje dotyczące wykorzystania środków na ekologiczne projek-
ty w regionie mają być bowiem podejmowane nie tutaj, tylko w stolicy.

„Kronika” sygnalizowa-
ła już obawy samorządow-
ców z Podbeskidzia doty-
czące zmian w prawie, któ-
re mają wyrzucić na margi-
nes Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Burmistrzowie i wój-
towie oraz szefowie fi rm i 
instytucji wskazują, że w 
ostatnich latach oddawali 
do użytku duże ekologicz-
ne inwestycje tylko dlate-
go, że mogli liczyć na fi -
nansowe wsparcie Fundu-
szu. Po zakręceniu tego źró-
dła spodziewają się stagna-
cji i braku możliwości na 
przykład termomoderniza-
cji budynków czy montażu 
ekologicznych źródeł ogrze-
wania.

19 grudnia w Śląskim 
Urzędzie Marszałkowskim 
odbyła się konferencja pra-
sowa, w której wzięli udział 
prezes Funduszu Andrzej 
Pilot i marszałek Wojciech 
Saługa. Odnieśli się do spo-
dziewanej utraty przez sa-
morząd istotnego narzędzia 
do fi nansowania zadań z za-
kresu ochrony środowiska, 
jakim jest WFOŚiGW w Ka-
towicach.

LISTA ZAGROŻEŃ
WFOŚiGW wskazuje, 

że zmiany w Ustawie pra-
wo ochrony środowiska 
poprzez ingerencję w treść 
ustawy zmierzają wyłącz-
nie do zmian o charakte-
rze instytucjonalnym, a po-
przez to:

 godzą  w samodziel-
ność instytucjonalną WFO-
Ś iGW jako samorządo-
wych osób prawnych. Woje-
wódzkie Fundusze nie two-
rzą żadnych struktur orga-
nizacyjnych z Narodowym
FOŚiGW ani z administra-
cją rządową. Samodzielnie, 
przy czynnym udziale sa-
morządów, organizacji po-
zarządowych i przedstawi-
cieli samorządu gospodar-
czego określają kierunki 
wydatkowania środków na 

zadania z zakresu 
ochrony środowiska 
i gospodarki wod-
nej, mając na uwa-
dze specyfi kę regio-
nu oraz strategiczne 
dokumenty. Plano-
wane zmiany ogra-
niczą  samodziel-
ność  ins ty tucjo-
nalną WFOŚiGW,
a  sposób  wybo-
ru i skład rad nad-
zorczych spowo-
duje, że o kierun-
kach wydatkowa-
nia środków oraz o 
liście zadań priory-
tetowych będą de-
cydować wyłącz-
nie przedstawicie-
le strony rządowej. 
Władze samorządo-
we zostaną pozba-
wione wpływu na 
kierunki dofi nanso-
wania zadań na te-
renie województwa;

 stanowią poważ-
ne zagrożenie dla 
roli WFOŚiGW w 
systemie fi nansowa-
nia ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej 
na poziomie województwa. 
Brak wsparcia fi nansowego 
Funduszu spowoduje spa-
dek zainteresowania inwe-
storów w realizacji działań 
proekologicznych, co przeło-
ży się na spadek jakości ży-
cia mieszkańców;

 prowadzą do pozbawie-
nia władz województwa, 
organizacji pozarządowych 
oraz samorządów gospodar-
czych wpływu na kierunki 
dofinansowania przedsię-
wzięć ekologicznych oraz 
na poziom udzielanej po-
mocy; 

 prowadzą do centrali-
zacji struktur WFOŚiGW, 
tj. całkowitego ich podpo-
rządkowania administracji 
rządowej. Decydujący głos 
przy obsadzie organów Wo-
jewódzkich Funduszy bę-
dzie miał po nowelizacji mi-
nister środowiska. Prowadzi 
to de facto do centralizacji 

struktur i całkowitego prze-
sunięcia ośrodka decyzyjne-
go do ministerstwa;

 naruszają podstawowe 
zasady Konstytucji, takie 
jak: zasadę decentralizacji 
władzy publicznej, podzia-
łu terytorialnego państwa, 
zasadę wykonywania przez 
samorząd zadań publicz-
nych we własnym imie-
niu, a nie w imieniu jedno-
stek administracji rządowej, 
podmiotowość prawną jed-
nostek samorządu teryto-
rialnego. Nowelizacja na-
rusza te zasady, ponieważ 
eliminuje udział i wpływ 
władz samorządowych na 
działalność Wojewódzkich 
Funduszy. Naruszają jed-
nocześnie zasadę decentra-
lizacji władzy oraz ingerują 
w samodzielność samorzą-
dowej osoby prawnej, włą-
czając wojewódzkie fundu-
sze de facto w struktury ad-
ministracji rządowej. (mk)

Obawa o przyszłość ekologicznych przedsięwzięć

ZAMACH
NA FUNDUSZ ?
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Andrzej Pilot, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, w trakcie konferen-
cji wskazywał, czym może skoń-
czyć się przyjęcie zmian w prawie 
ochrony środowiska.


