Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kolejny program finansowy
S

Ta informacja powinna szczególnie ucieszyć
samorządy. Trwają przygotowania, aby
około pół miliarda złotych z programu
Infrastruktura i Środowisko przeznaczyć na
termomodernizację budynków komunalnych.

zczegóły nowego programu powinniśmy
poznać jeszcze w tym kwartale. To nowa
i ważna oferta. Rząd, samorządy wojewódzkie oraz fundusze środowiskowe przygotowały wiele programów, których celem jest
walka ze smogiem. „Czyste powietrze” adresowane jest do indywidualnych właścicieli domów. Z wielu programów mogą korzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W tej palecie możliwości, stosunkowo najmniej propozycji dofinansowania przygotowano dla budyn-

ków komunalnych, zarządzanych przez samorządy. Zwracał na to uwagę, m.in. Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Sytuacja ma się zmienić i to już niebawem. Wolne, niezagospodarowane jeszcze środki znajdują się w programie Infrastruktura i Środowisko. Kwota przeznaczona dla samorządów
w naszym regionie na termomodernizację budynków komunalnych, może sięgnąć nawet
pół miliarda złotych. O szczegółach napiszemy
w najbliższych wydaniach „Naszej Gazety”.

Smog mocno daje się we znaki mieszkańcom Mikołowa.

Akcja informacyjna przynosi efekty
Mieszkańcy naszego regionu zawnioskowali już o 54 mln zł
dotacji w ramach programu „Czyste powietrze”.
wiedzieć, że akcja informacyjna pracowników funduszu zaczyna przynosić efekty.

Do końca grudnia
wpłynęło aż
3626 wniosków.

Po

sześciu miesiącach funkcjonowania rządowego
programu „Czyste powietrze”
czas na pierwsze podsumowania. Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyli setki

spotkań, podczas których informowali mieszkańców, kto
i na jakich zasadach może
ubiegać się o dotacje lub pożyczkę na termomodernizację, wymianę kotłów grzewczych czy montaż ogniw fotowoltaicznych. W planach są
kolejne spotkania informacyj-

ne, bowiem rząd chce, aby
z programu korzystało jak najwięcej ludzi. „Czyste powietrze” jest adresowane głównie do osób niezamożnych,
których nie byłoby stać z własnych środków sfinansować
ocieplenie domu czy wymianę starego pieca. Można po-

W 1531 przypadkach mieszkańcy wnioskowali o wsparcie na wymianę źródła ciepła, czyli na podłączenie
gazu lub wymianę starego kotła na nowy. Czas rozpatrywania wniosku to maksymalnie
90 dni. Najczęściej podania
dotyczyły dotacji. Ich suma na
koniec roku wyniosła 54 mln zł.
Część wniosków dotyczyła też
pożyczek, tutaj mieszkańcy
ubiegają się o kwotę 22 mln zł.
Ponadto, by ułatwić mieszkańcom dotarcie do ekspertów i złożenie wniosków katowicki fundusz otworzył dwa
biura w Bielsko-Białej, przy
ul. Legionów 57 oraz Częstochowie, przy, ul. Jana III Sobieskiego 7.

WFOŚiGW w Katowicach informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019r. naborów wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian
w prawie powszechnie obowiązującym.
Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

- Zainteresowanie programem jest duże, co dowodzi,
że trafił on do mieszkańców
naszego województwa. Okazuje się, że wiele osób dawno zastanawiało się nad ociepleniem domu lub wymianą
pieca, ale po prostu nie mieli

na to środków. Program
„Czyste powietrze” umożliwia im realizację planów. Co
na pewno płynie na poprawę
jakości powietrza - powiedział nam Adam Lewandowski, wiceprezes WFOŚIGW
w Katowicach.

Kilka słów o programie
„CZYSTE POWIETRZE”
Na jego realizację przeznaczono 103 mld zł, w tym na dotacje
63,3 mld zł, a pożyczki 39,7 mld zł. Środki pochodzą z funduszów:
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz europejskich - nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad
4 mln domów. Właściciele domów, których dochody są najniższe
otrzymają do 90 proc. dotacji. Maksymalne koszty kwalifikowane
przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje
nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, (około 2,4 proc.).
Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
n ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
n instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do
10.000 zł za zestaw,
n kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania
spalin do 20.000 zł za zestaw,
n wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych,
drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2,
n pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego
ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
Oprócz dotacji i dopłat możemy liczyć na ulgi podatkowe,
m.in. od 2019r. (czyli w rozliczeniu od 2020r.) wydatki ponoszone
przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie
termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie
może przekroczyć 53.000 zł.

