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

Kopciuchy muszą zniknąć

u Od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze w województwie
śląskim złożono wnioski na łączną kwotę dofinansowania 400 mln zł!
Dotąd w województwie śląskim na 167 gmin porozumienia ws. punktów
Czystego Powietrza podpisało 70 samorządów.

M
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający, m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację
do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki, na jego realizację pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj.
wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Łączna suma dofinansowania po pięciu edycjach konkursu wynosi blisko 327 mln zł. Dzięki temu zmodernizowane energetycznie zostaną 663 budynki (15 479 gospodarstw domowych).

Orzesze w powiecie mikołowskim to kolejna gmina, której udało się pozyskać środki na termomodernizację wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Termomodernizacją w 2022 roku objętych zostanie łącznie pięć budynków przy ulicach: Batorego, Centralnej, Długosza, Uczniowskiej
i Żorskiej. Zakres prac obejmie

docieplenie ścian zewnętrznych
oraz stropów, a także częściową wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej. Jednak najważniejszym
elementem tej inwestycji będzie
wymiana tzw. kopciuchów na kotły klasy V, które przyczynią się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprawiając w ten sposób
jakość powietrza.

MIROSŁAW BLASKI, Burmistrz Orzesza
- W dobie niskiej emisji walka o czyste, przyjazne życiu i zdrowiu
środowisko jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego ogromnie cieszę się, że Miasto Orzesze otrzymało dofinansowanie z Funduszu
w wysokości ponad 1 mln 100 tys. zł na termomodernizację budynków
komunalnych. Oczywiście to tylko kropla w morzu potrzeb. Wierzę, że
dzięki możliwości pozyskania kolejnych środków finansowych sukcesywnie będziemy realizować nasze cele, w trosce o zdrowie mieszkańców i dzięki temu poprawimy jakość powietrza w naszym mieście.
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twa śląskiego złożyli do programu
z bezpieczniejszego i bardziej
ogółem ponad 15,4 tys. wniosków
przyjaznego dla środowiska
i podpisano ponad 15,5 tys. umów
dotyczących wsparcia finansowego
ogrzewania.
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do programu złożono w Rybniku, zawarto tam też 1179 umów dotytrze, który ma szansę jeszcze bardziej się rozkręcić i w krótkim terminie:
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roku, dwóch w wyraźny sposób poprawić nasze powietrze. Te środki
O kolejnym wsparciu dla programu Czyste Powietrze mówiono na
umożliwią gminom, m.in. prowadzenie punktów konsultacyjnych, twospotkaniu, gdzie prezydent Świętochłowic Danie Beger i Tomasz Bedrzenie nowych miejsc, w których będzie można zasięgnąć informacji
narek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Goo programie - dodał szef rządu.
Sekundował mu minister środowiska Michał Kurtyka, który wyjaśniał - Od 21 października odnotowujemy szybkie przyspieszenie, do
programu dołączyło ponad 250 gmin. Ale nieustannie zapraszamy, aby
pozostałe 1477 gmin w Polsce również wykazało się aktywnością i zmobilizowało się na rzecz tego wspólnego wyzwania cywilizacyjnego - zachęcał w Świętochłowicach minister.
Największa część wsparcia, do ponad 74,3 mln zł, ma trafić na
„pakiety startowe” po 30 tys. zł na uruchomienie gminnych punktów
programu. Grant będzie podzielony na trzy transze: 9 tys. zł na uruchomienie punktu, a potem po 7 tys. zł kwartalnie po potwierdzeniu
realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych. Gminy
powinny zgłaszać się do końca lutego br., a podpisać umowy ws. punktów - do końca maja br. Kwotę do 16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy dla gmin, których mieszkańcy złożą najwięcej wniosków
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach (od lewej)
do programu w danym roku, a kwotę do 12 mln zł - na refundacje
i Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
kosztów za wnioski: 150 zł za zrealizowany wniosek o podwyższony
poziom dofinansowania i 50 zł za wniosek standardowy.
spodarki Wodnej w Katowicach podpisali tysięczną umowę (w skali
kraju) ws. prowadzenia punktu informacyjnego Czystego Powietrza.
W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE PRZEZ 2 LATA
Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki który uczestniczył
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WPŁYNĘŁO 27 116 WNIOSKÓW.
w tym spotkaniu on-line i zapowiedział mocne wsparcie dla samorządów włączających się w program.
Podpisano umowy na:
- Przeznaczamy 100 mln zł na promocję tego programu w samorząn wymianę kopciuchów: 16 385,
dach. Chcemy, by jak najskuteczniej promować program Czyste Powien termomodernizację oraz wymianę okien i drzwi: 9 202
n wymianę kopciucha na pompę ciepła: 2 067, gaz: 8 510; węgiel:
3 886; biomasę: 1 748; system ogrzewania elektrycznego: 203;
zumieniu z szesnastoma funduwęzeł cieplny: 54; olej: 8.
szami wojewódzkimi, nabór banków do programu pozwoli na
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n termomodernizację i wymianę okien oraz drzwi - 272
sza, ponieważ banki będą mogły
2029 r. Łączny budżet programu
n wymianę kopciucha na pompę ciepła: 78; gaz: 299; węgiel: 109;
zaproponować lepsze warunki fi„Czyste Powietrze” to 103 mld zł.
biomasę: 40; system ogrzewania elektrycznego: 8; węzeł cieplnansowania inwestycji, chociażby
W pierwszym naborze 2021-2022
ny: 5.
przez rezygnację z wymogu stołączny limit, w ramach którego
sowania dodatkowych zabezpiebanki będą przekazywać do woNatomiast na zadania łączone np. termomodernizacja z wyczeń.
jewódzkich funduszy ochrony
mianą pieca - złożono 9 080 wniosków w całym województwie
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śląskim, a w powiecie mikołowskim: 277. Podpisano umów: 7308
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wnioski o dotacje wyniesie ok.
w skali całego Śląska i 223 w naszym powiecie.
i Gospodarki Wodnej, w poro1,5 mld zł.

programie
skich gospodarstw domowych mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
Współpraca z sektorem bankowym to przede wszystkim odpowiedź na powszechne oczekiwanie na produkt łączący dotację, dostępną w ramach programu „Czyste Powietrze”, z finansowaniem inwestycji z kredytu bankowego. Jest to również realizacja
rekomendacji Banku Światowe-

go. Polacy będą mogli w jednym
„okienku”, za pośrednictwem
banku, złożyć dokumenty o dotację do przedsięwzięcia zgodnego
z programem oraz uzyskać kredyt
na jego realizację. Przyznana dotacja pozwoli spłacić część kapitału zaciągniętego kredytu.
Ważnym aspektem tej oferty będzie objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa
Krajowego, co pozwoli na zwięk-

