Zielone Jastrzębie

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

UWAGA! Zmiana organizacji pracy

w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19
u W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne
bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.
ADAMA LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Udzielamy informacji i pomagamy, jak tylko jest to możliwe
przez telefon i za pomocą poczty
elektronicznej. Niestety, sytuacja
wymusiła na nas zmianę trybu
pracy. Przepraszamy za wszelkie
niedogodności i zapewniamy, że
dokładamy wszelkich starań, aby je
zminimalizować.

W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.
Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujące adresy:
biuro@wfosigw.katowice.pl
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu
OBYWATEL.GOV.PL)
W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami
telefonów:
n Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200
n Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej
i Profilaktyki Zdrowotnej - tel. 32 60 32 374
n Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - 32 60 32 233

n Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237
n Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222
n Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341
n Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ - tel. 32 60 32 245
n Zespół Kontroli Projektów POIiŚ - tel. 32 60 32 380
n Zespół Umów - tel. 32 60 32 231
n Zespół Doradców Energetycznych - tel. 887 447 771
n Zespół Finansowo - Księgowy - tel. 32 60 32 364
n Zespół Administracyjny - tel. 32 60 32 331
n Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:
- w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 251
- w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256.

Program Czyste Powietrze zmieni się
u Jak zapowiada rząd zmiany
w programie Czyste Powietrze będą
znaczące - wprowadzone zostaną
dwa podstawowe limity dotacji.
Do wyższego wsparcia będą uprawnione
osoby, które dostaną zaświadczenia
z ośrodków pomocy społecznej.

R

ząd wychodzi naprzeciw obywatelom i upraszcza dostęp do
dotacji na wymianę przestarzałych pieców i ocieplenie domów. Mateusz Morawiecki zapowiedział, m.in.
zmniejszenie biurokracji w procesie
składania wniosków.
W ciągu pierwszych 15 miesięcy jego
obowiązywania złożono ponad 120 tys.
wniosków o dofinansowanie. Kwota dotacji przyznanych na podstawie podpisanych już umów przekroczyła 1,2 mld zł.

Premier MATEUSZ MORAWIECKI
- Dla nas czyste powietrze nie ma ceny. Na program Czyste Powietrze będziemy kładli coraz większy nacisk, dlatego już inwestujemy w niego pieniądze
z budżetu państwa i środki unijne.

10 najważniejszych
zmian w programie
„Czyste Powietrze”
n Uproszczone zasady przyznawania
dotacji.
n Skrócony czas rozpatrywania wniosków - z 90 do 30 dni.
n Uproszczony wniosek o dotację, zamiast tego będą oświadczenia.
n Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
n Włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finansowania
uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
n Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.
n Integracja z programem „Mój Prąd”
przez możliwość uzyskania dotacji
do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.
n Poziomy dotacji zostanie powiązany
z efektem ekologicznym - bonus za
niskoemisyjność i odnawialność.
n Dotacje dla tych, którzy wymienili już
źródło ciepła do 10 tys. zł. W przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania - do
15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
n Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończo-

nych, czyli umożliwienie rozpoczęcia
inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Zmiany te mają usunąć te wszystkich
utrudnienia, za które program Czyste
Powietrze krytykowano.

Oświadczenie zamiast
sprawdzania dochodów
Wnioski o dotacje do wymiany pieców i termomodernizacji domów przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O pieniądze
z Programu Czyste Powietrze mogą
ubiegać się właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych. Fundusze nie będą już musiały sprawdzać
zdolności dochodowej. - Przechodzimy
na zestaw oświadczeń, które są składane przez osoby ubiegające się o dotacje zapowiedział Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozmowie z dziennikarzami portalu wysokienapięcie.pl. To przekładało się na długie terminy rozpatrywania wniosków.
Teraz ma to być maksymalnie 30 dni
roboczych.

Podstawowa grupa
beneficjentów
Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostaną
podzieleni na trzy grupy. O podstawowe dofinansowanie będą mogły ubiegać
się osoby, których roczny dochód wynosi poniżej 100 tys. zł - wyznacznikiem
jest podstawa opodatkowania z ostatniego zeznania podatkowego. W przypadku podstawowej wersji inwestycji:
wymiany przestarzałego źródła ciepła
i termomodernizacji górny próg dotacji wyniesie 20 tys. zł. Ale w przypadku
pompy ciepła będzie bonus klimatyczny
w wysokości 5 tys. zł. A jeżeli ktoś jeszcze postanowi to połączyć z fotowoltaiką, to otrzyma łącznie 30 tys. zł. Osoby
z dochodem powyżej 100 tys. zł rocznie
będą mogły już liczyć tylko na ulgę termomodernizacyjną.

Zwiększone
dofinansowanie
Zakłada się, że grupą uprawnioną do
podwyższonego dofinansowania będą
osoby, które mają miesięczny dochód
poniżej 1400 zł netto na głowę w gospo-

darstwie wieloosobowym i 1900 zł netto
na głowę w gospodarstwie jednoosobowym. Rząd liczy tutaj na gminy, bowiem
to przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej przechodzi program
500 plus oraz dodatki mieszkaniowe. Te
jednostki poradzą sobie także z dotacjami do wymiany pieców. Wnioskodawcy,
którzy funkcjonują w ramach tej grupy, będą mogli otrzymać do 32 tys. zł na
wymianę źródła ciepła i termomodernizację. To jest mniej więcej 60 proc. kosztów inwestycji. Także do tej dotacji będzie można dobrać 5 tys. zł na fotowoltaikę, by nie składać ponownie wniosku
w ramach programu Mój Prąd.

Piece pod lupą
Gdy ktoś jest podłączony do sieci gazowej, nie dostanie dotacji na instalację nowego pieca na paliwo stałe. Podłączenia do sieci ciepłowniczej dostaną
dodatkowe wsparcie. Będzie to 50 proc.
kosztów przyłącza w przypadku grupy
podstawowej - maksymalnie 10 tys. zł,
a dla grupy podwyższonego dofinansowania będzie to maksymalnie 15 tys. zł
- 75 proc. kosztów.
Beata Leśniewska

