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

Dotacje rozdane

u Pieniądze dla Wyr i Orzesza na termomodernizację budynków komunalnych.
Ponad 92 mln zł
dofinansowania, niemal
dwukrotnie więcej niż
pierwotnie zaplanowano,
przyznał Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
gminom, spółdzielniom
i wspólnotom
mieszkaniowym
na kompleksową
termomodernizację
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Łącznie
dofinansowanych zostało
39 projektów, w tym dwa
z naszego powiatu. Gmina
Wyry otrzymała
3 080 942,20 zł,
a Miasto Orzesze
1 119 924,82 zł. Środki
pochodzą z unijnego
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020,
poddziałania 1.7.1.
Zarząd Funduszu obiecuje,
że kolejna, szósta
edycja konkursu
i nabór wniosków ruszy
już w marcu.

BARBARA PRASOŁ, wójt Gminy Wyry:
- Bardzo jesteśmy zadowoleni, że
nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i teraz będziemy mogli nie tylko
przeprowadzić pełną termomodernizację, ale także wymienić okna, drzwi, ocieplić dachy tam gdzie to jest potrzebne
i przede wszystkim zlikwidować piece
węglowe. W zamian w każdym mieszkaniu będzie zamontowany piec gazowy, który nie tylko będzie ogrzewał lokal,
ale także podgrzewał ciepłą wodę. To duże udogodnienie, szczególnie dla starszych i samotnych osób, które nie będą
musiały się martwić się o wniesienie węgla i rozpalanie pieca.
Umowę o dofinansowanie podpisali wójt
Gminy Wyry - Barbara Prasoł oraz zastępca
prezesa Funduszu Adam Lewandowski.
- Pula środków w piątej edycji unijnego konkursu wynosiła 50 mln zł.
Ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, szczególnie ze strony samorządów, udało nam się ją zwiększyć prawie dwukrotnie. Jeśli w następnej edycji konkursu będzie nadal tak duże, to również nie wykluczamy zwiększenia dofinansowania
- mówi Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
W powiecie mikołowskim o dofinasowanie z programu POIiŚ
starały się dwie gminy: Wyry
i Orzesze. Wnioski przez nie złożone przeszły dwuetapową weryfikację i pod koniec stycznia przed-

stawiciele gmin podpisali umowy o dofinansowaniu. W obu
przypadkach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach reprezentował zastępca prezesa Adam Lewandowski.

Gmina Wyry
otrzymała
3 080 942,20 zł
dotacji w ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko
2014-2020.

Dzięki tej dotacji lokatorzy budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność
gminy mogą liczyć na znaczną poprawę jakości życia i zamieszkania, a wszyscy mieszkańcy gminy na poprawę jakości powietrza.
Dotacja umożliwi w 8 budynkach,
położonych przy ulicach: ks. Franciszka Bojdoła 2, 4, 6, Głównej
129 i 131, Pszczyńskiej 339 oraz
Puszkina 19 i 21 przeprowadzenie pełnej termomodernizacji.
W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego

oraz systemu przygotowania ciepłej wody. Pełna wartość projektu
wynosi 3 972 907,42 zł, pozostała
po odjęciu dofinansowania kwota
pokryta zostanie z budżetu gminy. Do objętych dofinansowaniem

budynków jest już doprowadzona
instalacja gazowa.

Miasto Orzesze
otrzymało
1 119 924,82 zł dotacji
w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko
2014-2020.

ADAM LEWANDOWSKI, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
- Bardzo nas cieszy fakt, że samorządy odpowiedziały na nasz konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Postawiły na ekologię i czyste powietrze w naszych gminach i miastach. I to zarówno te duże jak Katowice, jak i mniejsze Wyry czy Orzesze z powiatu mikołowskiego. Ważne, że w ramach aglomeracji jakość powietrza się poprawia i z każdym zlikwidowanym kopciuchem jest coraz lepsza.
W przyszłym miesiącu kolejna edycja konkursu i mamy nadzieję, że samorządy mile nas zaskoczą liczbą wniosków.

Ruszył nabór
wniosków dla
banków, które chcą
dołączyć do programu
„Czyste Powietrze”,
a od połowy roku
planowane jest
udostępnienie
pierwszych środków
kredytowych dla
Polaków.

Umowę podpisali burmistrz Miasta Orzesza,
Mirosław Blaski i Adam Lewandowski,
zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

Banki w
To

kolejne ważne ułatwienie w sięganiu
po wsparcie na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Zainteresowane banki
- zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych na złożenie swoich aplikacji mają czas do 23 lutego 2021 r. Chęć
uczestnictwa zgłosiły już pierwsze banki: Alior Bank SA, Bank

Ochrony Środowiska SA, BNP
Paribas Bank Polska SA, Credit
Agricole Bank Polska SA oraz
Bank BPS wraz ze zrzeszonymi
bankami spółdzielczymi.
- Konsekwentnie rozwijamy
nasz największy i najważniejszy projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem.
Dołączenie banków do partnerów
programu „Czyste Powietrze” to
ważny krok dla setek tysięcy pol-

