Zielone Jastrzębie

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

Śląskie najlepsze - Jastrzębie-Zdrój na 19 miejscu!

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r.
Tym razem liderem została gmina Jejkowice z województwa śląskiego, której mieszkańcy złożyli
najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się
na terenie tej gminy. W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z województwa
śląskiego. Jastrzębie-Zdrój zamknęło ubiegły rok na 19 pozycji z 232 wnioskami.
Liczba złożonych wniosków
w programie „Czyste Powietrze” w 2021 r.

Liczba złożonych wniosków
w programie „Czyste Powietrze”

Zestawienie oparte jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje ono aktywność gmin w czwartym kwartale poprzedniego roku (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) i powstało przy współpracy
NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Aktywność gmin począwszy od I kwartału 2021 roku można sprawdzić poprzez specjalną
wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.
Miniony rok podsumowała
minister klimatu i środowiska.
- Wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikujemy i uatrakcyjniamy program „Czyste
Powietrze”. Wiemy jednak, że ze względu na
jego skalę, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie

małych ojczyzn - gmin i lokalnych wspólnot.
To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze.
Dlatego cieszę się, że kolejny raz w rankingu
możemy postawić za wzór najskuteczniejsze
samorządy, których determinacja i zaangażowanie przekładają się na mniej smogu, czystsze środowisko i zdrowsze życie mieszkańców
- podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa,
minister klimatu i środowiska. - Wierzę też,

że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną
większością polskich samorządów przełoży się
na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych.
Województwo śląskie z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania, przewodzi w rankingu, bowiem tutaj składana jest największa
liczba wniosków na likwidację tzw. „kopciuchów” oraz docieplenie domu. To kolejny
kwartał, w którym to właśnie to województwo przoduje. Najwięcej wniosków do programu złożono w Rybniku (806 w IV kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu). Widać tu wyraźny
wpływ aktywnych działań włodarzy miasta
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i mieszkańców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.
- Cieszy mnie taka aktywność gmin z województwa śląskiego - mówi Andrzej Guła,
lider Polskiego Alarmu Smogowego - w tym
województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów” wyprodukowanych przed 1 września
2007 roku. Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną
mobilizację zobaczymy w tym roku w województwie małopolskim i mazowieckim - w tych
regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się
nielegalne od 1 stycznia 2023 r.

Fundusz zachęca gminy do udziału
w programie „Czyste Powietrze”.

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że będzie kontynuować wsparcie dla gmin. Dlatego utrzymane zostanie dofinansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców ze środków NFOŚiGW. Dodatkowo planowane jest
zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także możliwość zawierania nowych porozumień i tym
samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas na to się nie
zdecydowały.
Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin w Polsce. Jest to wielki sukces i siła
programu „Czyste Powietrze”! Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu
wniosku o dofinansowanie daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło ciepła
i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają zdrowsze, czystsze powietrze.

Kolejna odsłona wsparcia dla strażaków z OSP!

Foto: WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb
ratowniczych z terenu województwa w ramach: „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych (część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
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eneficjentami środków są
jednostki
Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Formą
dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pula
środków na dofinansowanie wynosi

2 mln zł, ale w przypadku dużego
zainteresowania i dużej liczby wniosków Fundusz dopuszcza możliwość zwiększenia tej kwoty.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w
Katowicach w terminie do 16 maja
2022 roku.

Z uwagi na sytuację epidemiczną
w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską,
o terminie wpływu decyduje data
dostarczenia wniosku do Funduszu.
W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje
data wpływu wniosku do Funduszu.

