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

Zielone Jastrzębie

CORAZ WIĘCEJ GMIN
w Programie Czyste Powietrze
ADAM LEWANDOWSKI,
zastępca prezesa WFOŚIGW
w Katowicach:
Bardzo nas cieszy fakt, że
coraz więcej gmin przystępuje
do współpracy z nami. To
ważne, bowiem wpływa na
zwiększenie tempa wymiany
tzw. „kopciuchów” na
niskoemisyjne źródła ciepła.
A przecież wszystkim nam
zależy na oddychaniu czystym
powietrzem. Przypominamy,
że zgodnie z uchwałą Sejmiku
Śląskiego wszystkie piece
węglowej liczącej więcej niż
10 lat należy w tym roku
zlikwidować. Do ich wymiany
dopłaca nie tylko Fundusz, ale
także gminy.

Po

głośnej akcji promocyjnej oraz licznych zachętach finansowych dla
gmin, by włączyły się w Program Czyste Powietrze WFOŚiGW w Katowicach rozpoczyna serię podpisywania
porozumień z gminami, które wyraziły taką wolę. Obecnie swoje zainteresowanie przystąpieniem do Programu
zadeklarowało 56 gmin z terenu województwa śląskiego, m.in. Bielsko-Biała, Będzin czy Opatów.
Do tej pory do Programu Czyste Powietrze przystąpiły już 86 gminy, które utworzyły na swoim terenie Punkt
Przyjmowania Wniosków. Co godne
podkreślenia jest wśród nich Jastrzębie-Zdrój. Mieszkańcy mogą liczyć na
wsparcie i pomoc urzędników w wyplenianiu wniosków o wsparcie do
Funduszu oraz podjęcie decyzji o wyporze niskoemisyjnego źródła ciepła.

Miasto Jastrzębie-Zdrój
przygotowało system
dotacji dla mieszkańców
i wspiera ekologiczne
inwestycje w czyste
powietrze.
Dotacji udziela się w przypadku likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o., w wysokości
60 % poniesionych kosztów zakupu
i montażu, ale nie więcej niż:
• 4000,00 zł dla kotła gazowego,
• 5000,00 zł dla kotła opalanego olejem opałowym,
• 5000,00 zł dla kotła z automatycznym podajnikiem opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne,
itp.),
• 5000,00 zł dla kotła elektrycznego
i systemu ogrzewania elektryczne-

go (podłogowego, ściennego, pieca
akumulacyjnego),
• 4000,00 zł dla kotła węglowego z automatycznym podajnikiem

(przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową lub miejską sieć centralnego ogrzewania),
• 8000,00 zł do powietrznej lub
gruntowej pompy ciepła służącej
do ogrzewania budynku.
W przypadku podłączenia jednorodzinnego budynku mieszkalnego
do miejskiej sieci centralnego ogrzewania dotacja wynosi 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż
6000,00 zł.
Można ubiegać się również o dofinansowanie na budowę nowego przyłącza do sieci gazowej do budynku
mieszkalnego, w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż
1500,00 zł.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa”, stanowiąca regulację prawną, dotycząca użytkowania kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe.
Każdy użytkownik starego kotła na paliwo stałe zobowiązany jest go wymienić na nowy, co najmniej 5. klasy albo zastosować inne źródło ciepła, takie jak:
ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła.
Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) rozpoczęła się przed 1 września
2017 r. wyznaczone zostały następujące okresy:
• DO KOŃCA 2021 R. - trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
• DO KOŃCA 2023 R. - kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
• DO KOŃCA 2025 R. - kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
• DO KOŃCA 2027 R. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.
Kto nie wymieni kotła w terminie określonym „uchwale”, podlega karze grzywny do wysokości 5000 zł, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Wsparcie dla młodych strażaków
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął
realizację pilotażowego Programu dofinansowania
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

D

zięki wsparciu z Funduszu będzie
możliwy zakup wyposażenia młodych strażaków ochotników w odzież
ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać środki

w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów
kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.
- Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych
ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali - wyjaśnia Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego
i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach będzie można uzyskać do
15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytyw-

ną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
Wnioski można składać do 11 czerwca 2021
roku lub do wyczerpania alokacji środków.

