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Drogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środekDrogi, czyli złoty środek

30 800 tysięcy trafi ło 
do mieszkańców
Dbamy o środowisko i dlatego każda proekologiczna inicjatywa miesz-
kańców może liczyć na nasze wsparcie - mówią w Gminie Oleśnica.

ILE AZBESTU USUNIĘTO*
2015 78 nieruchomości 313.625 Mg  166.721 zł  141.713 zł
2016 50 nieruchomości 200, 28 Mg  100.983 zł    85.836 zł
2017 32 nieruchomości   81,534 Mg    40.530 zł    34.451 zł
*rok, ilość nieruchomości objęta zdaniem, ilość usuniętego azbestu w Mg - mega-
gramach (tonach), wartość zadania, kwota dofi nansowania

Oni wiedzą, jak segregować odpady!

- W ustawie „O samorządzie 
gminnym” w art. 7 znajduje się 
katalog zadań własnych gminy, 
a wśród nich są m.in. sprawy 
ochrony środowiska i przyrody. 
Ale nasze działania proekolo-
giczne wynikają nie tylko z usta-
wowych zapisów, ale i z głębo-
kiego osobistego przekonania, 
że każdy z nas - uczeń, rolnik, 
przedsiębiorca, samorządowiec 
- powinien dbać o swoje środo-
wisko. To nasz kapitał na dzisiaj 
i na jutro - mówi Marcin Kasina, 
wójt Gminy Oleśnica. - Dlatego 
władze gminy podejmują szereg 
inicjatyw wspierających i realne 
działania proekologczne, i pro-
mujących wiedzę w tym zakresie 
wśród najmłodszych mieszkań-
ców. A że pozyskiwanie środków 
zewnętrznych od lat jest naszą 
ambicją, więc i w kwestii ekolo-
gii staramy się, aby jak najwięcej 
funduszy pozyskać na ten cel do 
naszego budżetu. I uważam, że 
to nam się udaje. Sami też dofi -
nansowujemy mieszkańcom ich 
inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wod-
nej. Na ten cel wydaliśmy tylko 
w ostatnich trzech latach ponad 
800 tysięcy złotych - dodaje go-
spodarz gminy.

Możesz liczyć na gminę
27 stycznia 2011 roku Rada 

Gminy Oleśnica podjęła uchwa-
łę (Nr V/17/V11) w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na do-
fi nansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, kryteriów 
wyboru inwestycji do dofinan-
sowania, trybu postępowania w 
sprawie udzielenia dotacji i spo-
sobu jej rozliczania. Dzięki niej 
mieszkańcy mogą zawsze liczyć 
na wsparcie, kiedy podejmą pro-
ekologiczne działania w swoich 
gospodarstwach. 

- Dotacja może być przyzna-
na na dofinansowanie kosztów 
inwestycji realizowanej i posa-
dowionej w granicach admi-
nistracyjnych gminy. Może 
być udzielona na: budowę 
oczyszczalni ścieków, 
likwidację szam-

ba bezodpływowego i budowę 
oczyszczalni ścieków w miejsce 
zlikwidowanego szamba, zakup i 
montaż pomp ciepła lub kolekto-
rów słonecznych, jako urządzeń 
wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, utylizację azbestu 
pochodzącego z rozbiórki po-
kryć dachowych - mówi Mariola 
Fluder, kierownik Referatu Rol-
nictwa, Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Ochrony Środowiska.

Warunkiem uzyskania dotacji 
jest: wykonanie inwestycji, złoże-
nie wniosku o przyznanie dotacji 
wraz z wymaganymi dokumenta-
mi, podpisanie umowy i niezale-
ganie z płatnościami wobec Gmi-
ny Oleśnica.

Termin składania wniosków 
- do 30 maja każdego roku 
budżetowego. Umowy o dofi-
nansowanie podpisywane są z 
wnioskodawcami w kolejności 
składanych wniosków wraz z wy-
maganymi dokumentami, do wy-
czerpania środków w budżecie. 
Kwota dofi nansowania nie może 
przekroczyć: 50 proc. kosztów 
brutto w przypadku dofinanso-
wania budowy oczyszczalni ście-
ków, nie więcej niż 5.000 zł; 70 

proc. kosztów brutto w przy-
padku likwidacji szam-

ba bezodpływowego i 
budowę oczyszczalni 
ścieków w miejsce zli-
kwidowanego szamba, 

nie więcej niż 7.000 zł (w obu 
przypadkach z wyłączeniem 
miejscowości, w których oddano 
do użytkowania sieć kanalizacji 
sanitarnej i istnieją warunki tech-
niczne umożliwiające podłącze-
nie do tej sieci); 50 proc. kosztów 
brutto zakupu i montażu pomp 
ciepła lub kolektorów słonecz-
nych, nie więcej niż 10.000 zł; 50 
proc. kosztów brutto demontażu, 
transportu i utylizacji azbestu po-
chodzącego z rozbiórki pokryć 
dachowych, nie więcej niż 15 zł/
m2 pokrycia zdemontowanego 
przez uprawnionego wykonawcę i 
przewiezionego oraz unieszkodli-
wionego na składowisku upraw-
nionym do składowania tego typu 
odpadów.

Wielu już skorzystało
W roku 2015 z dotac j i  na 

oczyszczalnie ekologiczne sko-
rzystały 42 osoby, a wysokość do-
fi nansowania wyniosła 77.407 zł. 
Rok później 65.191 zł trafi ło do 34 
mieszkańców. A w tym roku dota-
cje otrzymało już 69 osób, zaś ich 
wysokość to 130.739 zł.

Na dotacje do pomp ciepła i ko-
lektorów słonecznych w 2015 roku 
gmina wydatkowała 199.182 zł. 
Pieniądze wpłynęły do 45 miesz-
kańców. 132.840 zł gmina wydała 
na ten cel w roku 2016 - skorzy-
stało 35 osób. W roku 2017 doto-
wano inwestycje w tym zakresie 

39 osób, a budżet wspomógł ich 
sumą 191.851 zł.

Na wsparcie w zakresie utylizacji 
azbestu 5 osób w 2015 r. dostało 
30.759 zł, 3 osoby w roku 2016 - 
9.685 zł, a w tym roku 1 osoba - 
2.100 zł. 

Azbest znika!
Zgodnie z realizacją zadań wyni-

kających z „Programu Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009 
– 2032”, Gmina Oleśnica otrzyma-
ła dotację ze środków Ministerstwa 
Gospodarki w kwocie 14.637 zł na 
opracowanie „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Oleśnica na 
lata 2012 – 2032” wraz z inwenta-
ryzacją. 

W styczniu 2016 roku uchwa-
łą Rady Gmina Oleśnica została 
przyjęta aktualizacja „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy 
Oleśnica”.

W realizacji zadania uczestni-
czyły osoby fi zyczne oraz Gmina. 
Zakres prac obejmował demontaż, 
odbiór, transport i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających azbest. 
Pomoc fi nansowa zrealizowana zo-
stała na podstawie umów dotacji, w 
której kwota dofi nansowania obej-
mowała 85 proc. kosztów kwalifi ko-
wanych, tzn. kosztów demontażu, 
odbioru, transportu i unieszkodli-
wienia materiałów zawierających 
azbest. 35 proc. stanowiły środki z 
WFOŚiGW we Wrocławiu, 50 proc 
z NFOŚiGW, a 15 proc. to pienią-
dze z budżetu gminy.

Czym skorupka za młodu...
Nie brakuje też w Gminie kon-

kursów ekologicznych. 
Kampanie - o OZE, czyli odna-

wialnych źródłach energii, i „A-SY 
adepci segregacji” - to przykłady 
takich działań. Oba były zgodne z 
Narodową Strategią Edukacji Eko-
logicznej. 

Kampanie obejmowały wszyst-
kich uczniów szkół i oddziałów 
przedszkolnych oraz młodzie-
ży gimnazjalnej Gminy - łącznie 
1.190. Zrealizowano łącznie 55 
prelekcji o wysokim stopniu efek-
tywności przekazu. 

Zostały zrealizowane przez 
Fundację Polish-American De-
velopment Council. Każdy uczeń 
otrzymał poradnik „Z czym się je...  
OZE!” oraz zakładkę do książek, 
plan lekcji i poradnik „Jak segre-
gować odpady’?”.

Podsumowaniem obu kampanii 
były konkursy plastyczne i fotogra-
fi czne z atrakcyjnymi nagrodami. 
Zadania zostało zrealizowane na 
podstawie umów o dotacji z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Kwoty dofinan-
sowania wyniosły 11.350 zł oraz 
9.500 zł.

Nie zapominano o dorosłych 
mieszkańcach gminy, dla których 
w bezpłatnym Kurierze Gminy 
Oleśnica nr 4 została zamiesz-
czona informacja z zasadami, jak 
prawidłowo segregować odpady. 
W nakładzie 4,5 tysiąca trafił on 
do wszystkich gospodarstw do-
mowych.

PROEKOLOGICZNE INWESTYCJE 
MIESZKAŃCÓW GMINA WSPIERAŁA KWOTAMI: 

rok 2015 307.350 zł 95 osób

rok 2016 207.717 zł 72 osoby 

rok 2017 324.690 zł 109 osób

RAZEM 839.757 zł 276 osób 

Azbest znika z gminnych posesji Na usuwanie azbestu wydano ponad 200 tysięcy


