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

Zielone Jastrzębie

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” PO CZTERECH LATACH.

Podsumowanie i zapowiedź zmian
Podczas konferencji
w Centralnym Muzeum
Pożarnictwa
w Mysłowicach Paweł
Mirowski, nowo
mianowany pełnomocnik
premiera do spraw
„Czystego Powietrza”,
a zarazem wiceprezes
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
podsumował cztery lata
istnienia programu.

E

fektem programu jest przyspieszenie wymiany źródeł ciepła
oraz podniesienie świadomości
ekologicznej Polaków. Przez cztery lata
złożono 500 tys. wniosków, udzielono
dofinansowania w wysokości 9,1 mld zł
i wypłacono już ponad 3,4 mld zł.
Dzięki temu:
n o 6,2 terawatogodzin w ciągu roku
zmniejszyło się zużycie energii, czyli
tyle ile zużywa ok. 600 tys. gospodarstw domowych w ciągu roku,
n wyemitowano w skali roku o 2,3 mln
ton mniej dwutlenku węgla, co odpowiada posadzeniu 355 mln drzew.
W programie wzięły
udział 2 063 gminy.

Przez cztery lata program się zmieniał
i stawał coraz bardziej przyjazny dla beneficjentów. Od 2019 roku uczestniczą
w nim gminy, które utworzyły punkty,
gdzie mieszkańcy mogą uzyskać porady
i składać wnioski. Natomiast od 2021 roku można zaciągnąć w bankach pożyczkę na cele termomodernizacyjne, także
na preferencyjnych warunkach, która
jest spłaca w znacznej części z dotacji
z „Czystego Powietrza”. W tym roku wykonano kolejny krok - wprowadzono
prefinansowanie - od lipca wpłynęło
1600 wniosków na kwotę 85 mln zł.
Nad dalszym rozwojem tego flagowego projektu z docelowym budżetem
w wysokości 103 mld zł, przewidującego do 2029 r. wymianę aż 3 mln tzw.
kopciuchów na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne źródła ciepła, czuwa

Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, który został nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów
do spraw programu „Czyste Powietrze”
i efektywności energetycznej budynków.
Program priorytetowy
„Czyste Powietrze”
jest stale modyfikowany
i udoskonalany.
Chodzi o to, aby można było jak
najskuteczniej realizować jego główne
założenie, którym jest wyraźna poprawa jakości powietrza w Polsce poprzez
masową wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze
nisko i zeroemisyjne ekologiczne źródła
ciepła - wraz z gruntownym ocieplaniem
jednorodzinnych budynków mieszkal-

nych. W lipcu została zapoczątkowana
jego zmodyfikowana wersja pod umowną nazwą „Czyste Powietrze Plus”. Ale to
nie koniec zmian. Nowy pełnomocnik
zapowiedział, że od przyszłego roku czekają nas kolejne udogodnienia i zmiany,
m.in. urealnienie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie progów dochodowych, wprowadzenia możliwości złożenia dwóch wniosków, czy uproszczenie
zasad rozliczenia dotacji.
„Czyste Powietrze”
w województwie śląskim
i w Jastrzębiu-Zdroju.
W województwie śląskim przez cztery lata złożono ponad 82 tys. wniosków
na kwotę 1,2 mld zł. Podpisano 71 tys.
umów na kwotę 1 mld zł - to najlepszy

wynik w kraju. W sumie wymieniono 64 tys. kopciuchów na ekologiczne
źródła ciepła. Najwięcej na piece gazowe - ponad 45%, około 21% na węgiel
i blisko 20% na pompy ciepła.
- W tym roku obserwujemy zmianę
sytuacji. O 15 procent zwiększyła się
liczba wniosków, gdzie mieszkańcy chcą
wymienić piec węglowy na pompę ciepła. Stanowią one 40 procent wszystkich
wniosków - wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚIGW w Katowicach.
W samym Jastrzębiu-Zdroju od listopada 2019 roku do czerwca 2022 roku
złożono 1381 wniosków i podpisano
1202 umowy. W tym roku miasto znalazło się na wysokiej 68 pozycji w ogólnopolskim rankingu programu „Czyste
Powietrze”. Działa tu także punkt informacyjny w urzędzie miasta.

PAWEŁ MIROWSKI, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”
i efektywności energetycznej budynków i jednocześnie wiceprezes NFOŚiGW:
- Objąłem nową funkcję w głębokim przekonaniu, że poprawa jakości powietrza w Polsce to jedno
z najważniejszych wyzwań w naszym kraju, gdyż walka ze smogiem nie oznacza jedynie dbałości o stan
klimatu i środowiska. To nade wszystko wyraz troski o zdrowie Polaków i polepszenie codziennego komfortu ich
życia, także poprzez inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej budynków, ze środków dostępnych
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze”, który wdrażamy od czterech lat,
jest właśnie przykładem takiego myślenia w kategoriach dobra wspólnego, gdzie na uwadze mamy względy
zarówno ekologiczne i klimatyczne, jak i społeczne oraz zdrowotne, wpływające na jakość życia mieszkańców.
Dotychczasowe efekty realizacji programu „Czyste Powietrze” są pozytywne i bardzo wymierne. Udało się do
tej pory wymienić niemal 500 tysięcy węglowych „kopciuchów”, co w praktyce oznacza pół miliona nowych,
ekologicznych, znacznie mniej emisyjnych urządzeń grzewczych w gruntownie docieplonych domach.

