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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzona ustaw¹ z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska

oraz niektórych innych ustaw likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 r. gminnych oraz powiatowych fundu-
szy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej jest rozwi¹zaniem, które w niekorzystny sposób wp³ywa na
realizacjê przez gminy wielu zadañ w zakresie ekologii.

Uzyskanie wymaganej efektywnoœci ekologicznej w oczywisty sposób jest zale¿ne zarówno od dzia³añ
jednostek organizacyjnych gminy, jak i od zaanga¿owania innych podmiotów, w tym g³ównie osób fizy-
cznych. Dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy prawne umo¿liwia³y udzielanie dotacji z gminnych i powia-
towych funduszy, dziêki czemu wdro¿ono wiele programów ekologicznych, których kontynuacja jest
obecnie zagro¿ona, a realizacja nowych mo¿e siê okazaæ niemo¿liwa.

Dotacjami tymi istotnie wspierano miêdzy innymi:
— budowê przy³¹czy do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
— budowê przydomowych oczyszczalni œcieków,
— unieszkodliwianie odpadów zawieraj¹cych azbest,
— modernizacjê systemów grzewczych,
— indywidualne zabezpieczenia przed ha³asem, wymianê okien,
— zastosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii.
Na przyk³adzie Bielska-Bia³ej mo¿na wskazaæ, i¿ na wzmiankowe zadania tylko w ostatnich czterech

w latach, to jest w okresie 2006–2009, dotacje otrzyma³o dwa tysi¹ce osiemset szeœædziesi¹t osiem osób
fizycznych w ³¹cznej wysokoœci 3 milionów 297 tysiêcy 270 z³. Ponadto dotacje zosta³y przyznane szko-
³om, przedszkolom, domom opieki spo³ecznej, zak³adom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, ko-
œcio³om oraz wielu innym organizacjom i jednostkom dzia³aj¹cym na terenie gminy. Pomoc finansowa,
jaka zosta³a udzielona na ochronê œrodowiska i gospodarkê wodn¹ z gminnego i powiatowego funduszu
w okresie od 1994 r. do 2009 r., w du¿ej mierze przyczyni³a siê do znacz¹cej poprawy stanu œrodowiska
przyrodniczego i warunków ¿ycia mieszkañców Bielska-Bia³ej.

Aktualnie nie ma mo¿liwoœci przyznania dotacji na zadania w zakresie ochrony œrodowiska, które
zamierzaj¹ realizowaæ osoby fizyczne. W tej sytuacji niezbêdne jest jak najszybsze wprowadzenie zmian
ustawowych, daj¹cych podstawê prawn¹ do udzielania dotacji osobom fizycznym i innym podmiotom,
które nie s¹ gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
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