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

Czas na wymianę pieca!

Połowa z nas (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w naszej okolicy. Jak wynika z badań, zła jakość powietrza przyczynia
się do zapadania na przewlekłe choroby. Wiele z nich zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Co więcej, w świetle uchwał
antysmogowych, musimy w najbliższych latach zrezygnować z ogrzewania domów starymi i nieefektywnymi piecami, tzw. „kopciuchami”.

N

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polski Alarm Smogowy opublikowały
ranking pokazujący aktywność gmin
w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec może zobaczyć ile wniosków na wymianę
kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie.
W tym celu Polski Alarm Smogowy przygotował specjalną wyszukiwarkę, która dostępna jest na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz
polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Ranking gmin utworzony został na
podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych
o liczbie wniosków do programu
„Czyste Powietrze” złożonych przez
właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje
wskaźnik, którego wartość wyznacza
liczba wniosków złożonych z terenu
danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.
Z powiatu mikołowskiego najwyżej uplasowały się Ornontowice - na

29 miejscu z 26 wnioskami, kolejne są Wyry - 45 pozycja z 34 wnioskami. Mikołów z 79 wnioskami został skwalifikowany na 148 miejscu, a Orzesze z 48 na 244. Najgorzej
w rankingu wypadły Łaziska Górne
- 647 pozycja z 18 wnioskami.
Mieszkańcy mogą teraz
zaciągnąć kredyt na
wymianę „kopciucza”.
A to dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsze banki kredytujące już podpisały umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Kredyt Czyste Powietrze z dotacją
na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK można zaciągnąć na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. Poza wymianą kotła (pieca), kredyt z dotacją
pomoże sfinansować przeprowadzenie
termomodernizacji budynku czy też
montaż instalacji OZE. Z pozyskanych
środków warto poprawić efektywność
energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian i wymianę
stolarki drzwiowej i okiennej - zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka obecnie rozwijany jest największy i najważniejszy
projekt proekologiczny, służący skutecznej walce ze smogiem. Dołączenie
banków do programu „Czyste Powietrze” to ważny krok dla setek tysięcy
polskich gospodarstw domowych. Dla
Polaków to kolejne ułatwienie w sięganiu po wsparcie na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki
finansowania inwestycji.

Uruchomiono
kredyty bankowe
z dofinansowanie
Funduszu

Niekłamanym liderem została gmina Bieruń z powiatu lędzińsko-bieruńskiego - można powiedzieć, że tam bardziej stawiają na ekologię niż w naszym powiecie. Tu złożyło
wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” - 154 mieszkańców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach ogłasza, że rozpoczął nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką

jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:
n program „Czyste Powietrze”
n regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”,
n wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą
przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwo stałe i poprawie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Więcej informacji o programie,
w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania,
a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania,
można znaleźć w Portalu Beneficjenta
https://portal.wfosigw.katowice.pl/

tału kredytu bankowego, w ramach
Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły
do jego wdrażania.
Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest
na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie
internetowej WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
Banki także udzielają informacji
o programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację
na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do katowickiego Funduszu
zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem
w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia
decyzji o dofinansowaniu.
Wśród banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW, znalazły się:
Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank
Polskiej Spółdzielczości, Credit Agri-

oraz na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

cole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa
Bankowa. Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały w pierwszej kolejności: Alior
Bank S.A. i BOŚ S.A. i BNP Paribas
Bank Polska S.A. Termin udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od decyzji banku kredytującego.

Gdzie składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapi-

