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

Święto ptaków, czyli…
Co ma kura z jaszczura
Międzynarodowym Dniem Ptaków wystartował w mikołowskim Ogrodzie
Botanicznym, tegoroczny cykl imprez, czyli Śląski Kalendarz Ekologiczny.

Na

Sośnej Górze w słoneczne, niedzielne południe
pojawiły się całe rodziny.

Organizatorzy przygotowali wiele imprez
adresowanych dla dzieci. Ruszyła także
gra terenowa dedykowana najmłodszym,

czyli „Zielony odkrywca”. Uczestnicy wykonywali zadania, które przybliżały im
świat ptaków, od ewolucji począwszy do
dziś, czyli „Co ma kura z jaszczura”.
Były warsztaty ekologiczne, surwiwalowe oraz seminaria poświęcone ptakom,
m.in. „Ewolucja ptaków - jak z jaszczura
powstał ptak”, które poprowadzili ornitolodzy i przyrodnicy - Rafał Wyszyński i Marek Twardowski. Nie zabrakło
konkursu plastycznego zatytułowanego
„Ptasie fantazje”, którego sponsorem był
WFOŚIGW w Katowicach oraz opowieści
o ptakach zamieszkujących Sośną Górę.
Wyświetlono film przyrodniczy, zatytułowany „Wodniczka-ochrona w Polsce
i Niemczech”.

Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału
w kolejnej imprezie z cyklu Śląski Kalendarz
Ekologiczny. 28 kwietnia o godz. 12 startuje na Sośnej
Górze, Międzynarodowy Dzień Astronomii.

Czytelnicy pytają, prezes odpowiada

Kto i ile może otrzymać pieniędzy
w ramach programu „Czyste powietrze”?
W związku z rosnącym zainteresowaniem programem „Czyste powietrze” i pytaniami kierowanymi pod adres redakcji „Naszej
Gazety” rozpoczynamy cykl, w ramach którego ADAM LEWANDOWSKI, wiceprezes WFOSIGW w Katowicach będzie odpowiadał na
pytania mieszkańców powiatu mikołowskiego. Prosimy o przesyłaniem pytań na adres email: redakcja@naszagazeta.info.
W bieżącym wydaniu zajęliśmy się zasadami finansowania.
- Jesteśmy małżeństwem z dochodem ok. 12 tys. zł miesięcznie.
Czy otrzymamy dofinansowanie
do pompy ciepła i fotowoltaiki dla
domu o powierzchni 190 mkw?
- W ramach Programu Czyste Powietrze zarówno pompa ciepła, jak i instalacja fotowoltaiczna, kwalifikują się do dofinansowania. Jednak warunki tegoż są różne w zależności do tego czy budynek już stoi czy go właśnie budujemy. Jeżeli założymy, że dom już
stoi, to wówczas warunkiem uzyskania dofinansowania na zabudowę źródła ciepła jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła
ciepła opalanego paliwem stałym
potwierdzona kartą przekazania
odpadu na składowisko. W przypadku pompy ciepła, planowane do
zabudowy urządzenie musi spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. Natomiast, jeżeli chodzi o instalacje ogniw fotowoltaicznych to można je finansować tylko
w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo

kosztem kwalifikowanym każdorazowo jest wykonanie branżowej
dokumentacji projektowej, lecz posiadanie jej nie jest warunkiem koniecznym.

Jak liczymy dochód?
Ustalają wysokość dotacji Fundusz bierze pod uwagę tzw. miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym
z ostatnich 12 miesięcy. czyli, to co
otrzymujemy od pracodawcy na
konto. Od dochodu odliczamy także alimenty. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku. W przypadku
dochodu na poziomie 12 tys. miesięcznie, czyli 6 tys. na osobę dofinansowanie będzie od 0 do 18%.
Wysokość dofinasowania jest dodatkowo uzależniana od osiągniętego przez Wnioskodawcę i małżonka
(w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego) średniego, rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania i wynosi:

a) 18% przy dochodach do
85.528 zł rocznie,
b) 15% przy dochodach od
85.529 do 125.528 zł rocznie,
c) 0% przy dochodach powyżej
125.528 zł rocznie.
Powyższy podział jest spowodowane wejściem w życie ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dzięki której, osoby rozliczające się indywidualnie lub wspólnie
z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi, przy czym im większy dochód tym większa możliwość skorzystania z ulgi (liczonej
w złotych), a tym samym mniejsza
dotacja w ramach Programu Czyste Powietrze.
Dodatkowo dla każdego rodzaju prac określone zostały maksymalne koszty kwalifikowane
od których liczona jest wysokość dofinansowania. Dla pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) wraz z osprzę-

tem wynoszą one do 30.000 zł,
natomiast pompa ciepła (grunt/
woda, woda/woda) wraz z osprzętem wynoszą do 45.000 zł, a dla instalacji fotowoltaicznej koszt kwalifikowany wyniesie do 30 000 zł,
przy czym koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł.
- Jesteśmy czteroosobą rodziną
o dochodach (bez 500 +) w wysokości 10 tys. miesięcznie. Czy możemy się ubiegać o dofinansowanie do wymiany pieca węglowego i instalacji centralnego ogrzewania?
- Dotacje otrzymywane z Programu 500+ nie są wliczane do
dochodów, natomiast dofinansowanie do wymiany kotła węglowego można uzyskać pod warunkiem, iż poprzednie źródło ciepła zostało zlikwidowane, a planowany do zabudowy kocioł spełnia wymagania 5 klasy emisyjności i wymogi dyrektywy europejskiej ecodesign. Instalacja centralnego ogrzewania będzie mogła podlegać dofinansowaniu pod

warunkiem, że izolacja termiczna rurociągów i armatury będzie
zgodna z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Ponadto w przypadku zabudowy źródła ciepła opalanego węglem
należy pamiętać, że jego dofinansowanie jest możliwe jedynie w przypadku gdy, nie można podłączyć się
do sieci ciepłowniczej lub gazowej
lub jest to nieuzasadnione ekonomicznie. I niestety, na to potrzebne
są stosowane dokumenty lub obliczenia, z których będzie wynikało że podłączenie do sieci jest nieopłacalne

Powyższe zasady są stosowane zarówno dla budynków istniejących jak i nowobudowanych,
a wysokość dofinansowania jest
obliczana w sposób analogiczny,
jak w przedstawionej odpowiedzi na pytanie pierwsze. Przypominam, że każdorazowo maksymalna kwota dotacji obliczana jest
w zależności od uzyskanego dochodu i może wynosić do 90%
kosztów kwalifikowanych i również w każdym przypadku, każdy z beneficjentów Programu może uzyskać pożyczkę pozwalającą
na sfinansowanie 100% kosztów
kwalifikowanych.

