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

Zielone Jastrzębie

Elektronicznie lub w papierze

u Pierwsza edycja programu „Czyste Powietrze” już za nami.
Czas na nową odsłonę. Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca
2020 roku uruchomiona została internetowa ścieżka składania
wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste
Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

T

eraz bez wychodzenia z domu
można starać się o dotację na
wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na:
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu
zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa
ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować
się na Portalu Beneficjenta dostępnym
na stronie internetowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu
i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba
dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW w Katowicach lub gminy.
Podsumowując w „Rozmowie
Dnia” TVP Katowice pierwszą
edycję programu „Czyste
Powietrze” Tomasz Bednarek,
prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
zauważył, że mieszkańcy
Śląska najliczniej przystąpili
do programu. Od września
2018 roku, kiedy program
wystartował do maja złożyli
ponad 16,5 tys. wniosków na
kwotę 291 mln zł.

Nowością tej odsłony
programu są premie za
efektywność energetyczną.
W nowej odsłonie premiowanie jest
też efektywność poprzez jednoczesne
przeprowadzanie termomodernizacji oraz
zastosowanie najbardziej ekologicznego

systemu ogrzewania. To ma spowodować,
że nasze domy będą ciepłe, ze szczelnymi
oknami, drzwiami, ocieplonymi stropami i podłożem. Ponadto zintegrowano
dwa programy „Czyste Powietrze” i „Mój
Prąd”, wystarczy złożyć jeden wniosek
i otrzymać dotacje do instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5 tys. zł.

WPROWADZONO TAKŻE NOWE NARZĘDZIE
DLA WNIOSKODAWCÓW „CZYSTEGO POWIETRZA”

TOMASZ BEDNAREK, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały po to, aby był on
bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało krócej, szybciej i sprawniej.

- Program wystartował 1,5 roku
i w skali 16 województw oraz 16 Funduszy nasz odnotował największe zainteresowanie wśród mieszkańców i największą liczbę zrealizowanych wniosków
- wyjaśniała w programie telewizyjnym
prezes WFOŚIGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.
Program był na bieżąco modyfikowany, po roku postanowiono o włączeniu do programu gmin, by mieszkańcy
nie musieli jeździć do Katowic, Częstochowy lub Bielska-Białej, by złożyć
wniosek, ale mogli to zrobić w miejscu
zamieszczania.
Po gruntownym przeglądzie dokonanym przez wojewódzkie i Narodo-

wy Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej postanowiono
usprawnić system, przyspieszyć rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dotacji. A także wprowadzono możliwość
przesyłanie wniosków poprzez serwis
gov.pl.
- Nadal program jest adresowany do
właścicieli domów jednorodzinnych,
ale z 7 grup dochodowych pozostały
dwie. Pierwsza podstawowa oraz druga adresowana do osób o najniższych
dochodach, które mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające prawie w całości koszty wymiany pieca lub termomodernizacji domu - wyjaśniał prezes
Bednarek.

Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla
osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego. Pomoc
dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji
Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych - m.in. ścian, stropodachu, podłóg - oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik
mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po
przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r.
zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”). Będzie też dostępny na portalach beneficjenta wszystkich wojewódzkich funduszy.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KALKULATORA:
KALKULATORCZYSTEPOWIETRZE.KAPE.GOV.PL

Lotna ITD pod prądem
K

atowicki inspektorat Inspekcji Transportu Drogowego, jako pierwszy
w Polsce, wzbogacił się o w pełni elektryczny, nowoczesny i ekologiczny
samochód, który zastąpił starego, wysłużonego diesla. A już niebawem do
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach trafi auto z napędem hybrydowym, przyczyniając się tym samym do poprawy powietrza. Zakupy
wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wojewoda śląski. Nowe samochody posłużą do przeprowadzania kontroli
bezpieczeństwa na drogach.

