Zielone Jastrzębie
Jastrzębie-Zdrój jest 31. w rankingu gmin

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

u Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Alarmem Smogowym

opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy
mieszkaniec może zobaczyć ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego
gminie. Jest on dostępny na: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz polskialarmsmogowy.pl/ranking.

R

anking powstał na bazie liczby wniosków
przyjętych w I kwartale 2021 roku, przez wojewódzkie fundusze. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków
jednorodzinnych.
Niekłamanym liderem została gmina Bieruń z powiatu lędzińsko-bieruńskiego można powiedzieć, że tam bardziej stawiają na ekologię niż
w naszym mieście. Tu złożyło wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” - 154
mieszkańców. Jastrzębie-Zdrój
jest na 31. miejscu z 140 wnio-

skami. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.
Sytuację powinien poprawić fakt, że teraz można zaciągnąć kredyt w banku na wymianę pieca węglowego lub
termomodernizację z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Kredyt Czyste Powietrze
z dotacją na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją
BGK zaciąga się na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł.
Poza wymianą kotła (pieca),
kredyt z dotacją pomoże sfinansować przeprowadzenie
termomodernizacji budynku
czy też montaż instalacji OZE.
Z pozyskanych środków warto

poprawić efektywność energetyczną budynku przede wszystkim przez ocieplenie ścian
i wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej - zaznacza wiceprezes
NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka obecnie rozwijany jest największy i najważniejszy projekt proekologiczny, służący
skutecznej walce ze smogiem.
Dołączenie banków do programu „Czyste Powietrze” to ważny krok dla setek tysięcy polskich gospodarstw domowych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozpoczął już nabór wniosków o dofinansowanie dla formy dofinan-

sowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego w oparciu o:
n program „Czyste Powietrze”
n regulamin naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału
kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”,
n wzór formularza wniosku
o dofinansowanie w formie
dotacji na częściową spłatę
kapitału kredytu w ramach
programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”.
Więcej informacji o programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć
i poziomach dofinansowa-

nia, a także kryteriach wyboru
przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć
w Portalu Beneficjenta https://
portal.wfosigw.katowice.pl/
oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.
Gdzie składać
wnioski?
Wnioski o dofinansowanie
w formie dotacji na częściową
spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie
w bankach, które przystąpiły
do jego wdrażania.
Lista banków udzielających
kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie inter-

netowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
Wśród banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW, znalazły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej
Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Umowę
dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały w pierwszej kolejności: Alior
Bank S.A. i BOŚ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. Termin
udostępnienia możliwości korzystania z gwarancji zależy od
decyzji banku kredytującego.

Ruszył program „Mój elektryk”
Wyższe dofinansowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz wsparcie dla firm
i organizacji, dopłaty do leasingu pojazdu, a także rozszerzenie katalogu pojazdów,
na które można otrzymać wsparcie - oto cechy nowej odsłony programu dopłat
do pojazdów zeroemisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych. Na dopłaty
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył 500 mln zł.
- Dynamiczny rozwój technologii
w tym sektorze sprzyja coraz szerszemu i powszechniejszemu wykorzystywaniu tych pojazdów nie tylko przez
użytkowników indywidualnych, ale
także przez biznes i administrację mówi minister klimatu i środowiska
Michał Kurtyka.
Więcej
możliwości
Wnioski o dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne,
a w ciągu kilku tygodni - taką możli-

wość otrzymają przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.
- Osobom fizycznym Narodowy Fundusz zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut osobowych,
a podmiotom instytucjonalnym zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu dodatkowo aut dostawczych,
jak również np. motorowerów obsługujących dostawy zamówień do
klientów. Za kilka tygodni uruchomimy również wsparcie dla zakupu
busów dla więcej niż 8 osób - dodaje
Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Wyższe dopłaty
dla wielodzietnych,
dopasowanie do
warunków rynkowych
W przypadku osób fizycznych wyniesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 tys. zł.
Przedsiębiorcy i instytucje na pojazdy kategorii M1 będą mogli
uzyskać dofinansowanie nawet do
27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min.
15 tys. km, na pojazdy kategorii L będą mogli uzyskać 4 tys. zł wsparcia.

Natomiast dofinansowanie zakupu
pojazdów kategorii N1 wyniesie nawet
70 tys. zł. Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup,
jak i leasing pojazdów.
Nabór wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne
będzie prowadzony do wyczerpania

środków lub do 30 września 2025 r.
Dofinansowanie dla osób fizycznych
będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów
zakupu auta.
Więcej informacji o programie
„Mój elektryk”
jest dostępnych na stronie
www.nfosigw.gov.pl/mojelektryk.

