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Zielone Jastrzębie

Teraz stać każdego na wymianę PIECA I OCIEPLENIE DOMU!

Program
Czyste Powietrze
dla każdego

Czyste Powietrze
to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do
16 października 2020 r.
- za pośrednictwem
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - złożono w sumie
ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę
prawie 3,3 mld zł.

Nawet 37 tys. zł dotacji na wymianę kopciucha i termomodernizację
domu mogą otrzymać osoby o najniższych dochodach w ramach drugiej
części programu Czyste Powietrze 2.0.

K
TOMASZ BEDNAREK,

prezes WFOŚiGW
w Katowicach:

- Program Czyste Powietrze cieszy się w województwie śląskim
ogromnym zainteresowaniem.
Pokazał to zarówno sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, które
z ekspertami Funduszu objeżdżało
gminy naszego regionu, ale także
ponad 23 tysiące złożonych od
początku Programu wniosków na
łączną kwotę około 350 mln zł.
Jesteśmy przekonani, że uruchomienie drugiej części Programu
spowoduje jeszcze większe zainteresowanie, dzięki czemu wyeliminowanych zostanie jeszcze więcej
starych kopciuchów, zatruwających nasze środowisko.

onieczne będzie wydawane
przez gminę zaświadczenie
o dochodach. Za obsługę
wniosku gminy mogą otrzymać nawet 100 zł refundacji. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków.

Przepisy
umożliwiające
wsparcie uboższej
części społeczeństwa
w ramach programu
Czyste Powietrze 2.0
weszły w życie na
początku października.
- Otwiera nam to drzwi do
wzmocnionej współpracy z gminami,
które są zobligowane do wydawania
zaświadczeń uprawniających mniej
zamożnych beneficjentów programu
do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok
w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż

odnawialnych źródeł energii - mówi
Michał Kurtyka, minister klimatu
i środowiska.
To druga część programu Czyste
Powietrze 2.0. Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie konieczne jest otrzymanie
zaświadczenia o dochodach, wydawane przez gminę. Wniosek o takie
zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć w gminie osobiście,
pocztą albo przez platformę ePUAP.
O wydanie zaświadczenia należy się
zwrócić do gminy zgodnie ze swoim
adresem zamieszkania.
- Drugą część Czystego Powietrza
uruchamiamy licząc na efektywną
współpracę z gminami, biorącymi na
siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego
też - na podstawie nowych zapisów
porozumień - będziemy premiować
gminy za skutecznie składane wnioski
w ramach programu. Przewidujemy
refundację w wysokości do 100 zł za
obsługę wniosku naszych beneficjentów - wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.
Do tej pory w programie złożono
ponad 172 tys. wniosków. Według
obowiązujących od połowy maja no-

wych zasad programu Czyste Powietrze 2.0, osoby fizyczne (właściciele
lub współwłaściciele domów jedno-

rodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa
wieloosobowe).

Przedłużono termin
składania prac

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz świetlic środowiskowych w wieku od 6 do 15 lat do
udziału w konkursie plastycznym z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla
CZYSTEGO POWIETRZA”.
Termin wysyłania prac przedłużono do 27 listopada do godz. 15.00.
Należy Prace konkursowe, należy dostarczyć pocztą na adres organizatora
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny” lub
wrzucić do urny stojące przed budynkiem Funduszu (decyduje data wpływu ). Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie. Szczegóły na konkursu można znaleźć na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.

