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W Gliwicach
zniknęło ponad 200
kopciuchów



231 mniej przestarzałych pieców węglowych
i 11 docieplonych budynków jednorodzinnych to
rezultat dobiegającej końca realizacji pilotażowej
edycji programu ograniczania niskiej emisji dla
miasta Gliwice.
Jak poinformował UM Gliwice, dotacje o łącznej wysokości 2 mln zł otrzyma 75 lokatorów budynków wielorodzinnych, a także – w związku ze
zmianą warunków umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – nie 122, a 138 właścicieli
 ków jednorodzin
  nych. 
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Dotacja mogła osiągnąć do 80 proc.
kosztów
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smogu na dyżury trafia więcej pacjentów z problemami kardiologicznymi i są
oni z reguły w cięższym stanie. Prognoza zanieczyszczeń pozwala więc na przykład zaplanować dyżury lekarskie.
Aplikacja posiada kilka wersji językowych – nie tylko polską i angielską,
ale również śląską. Z racji tego, że system w pierwszej kolejności został wdrożony na terenie naszego regionu, jego
twórcy do
 dali i ten wariant.
DiscovAir
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mało na stworzenie aplikacji dotację logicznych. Zbierają dane na temat
z Regionalnego Programu Operacyjne- opadów atmosferycznych (całorocztempera
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do badania czystości powietrza, ale dla każdej z czterech stacji pod adresami:
również jako punkty pomiarów meteorohttp://infomet.nazwa.pl/meteo/chu-
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Czujniki, wykorzystując metodę zanieczyszczeń, jest w stanie określić stan
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sięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie.
Takie wsparcie można uzupełnić pożyczką
do 10 proc. wartości dotacji.
Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. – 601800 zł na osobę w rodzinie, pożyczka do 20 proc.
wartości; dotacja do 70 proc. – 801-1000 zł
na osobę, pożyczka do 30 proc.; dotacja 60
proc. – 1001-1200 zł na osobę, pożyczka do 40
proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód
na osobę, pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę, pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód
powyżej 1600 zł na osobę, pożyczka do 70 proc.
wartości dotacji.
Oprocentowanie kredytu w programie ma wynosić około 2,41 proc. w skali roku.
Wnioski o dofinansowanie już można składać.
Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji
mogą je kierować drogą elektroniczną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Założenia programu mówią, że taki wniosek jest rozpatrywany nie później niż
w ciągu trzech miesięcy. Pierwszych wypłat należy więc oczekiwać w styczniu – lutym przyszłego roku.
Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem Polski. Z powodu smogu i wynikających
z tego powikłań w naszym kraju umiera 45-50
tys. osób rocznie. Tylko w ubiegłym roku – jak
wynika z raportu przygotowanego na zlecenie
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – smog spowodował zgon 19 tys. Polaków.
Na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza zmarło 15 tys. osób na terenach miejskich
i niemal 4 tys. na wiejskich. Koszty finansowe
tego wyniku wyliczono na kwotę od 12,8 do 30
mld
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rzypominamy, że ruszył nabór wniosków
o dofinansowanie z rządowego programu
„Czyste powietrze”. O wsparcie na termomodernizację można również wystąpić poprzez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Minister
środowiska Henryk Kowalczyk zapowiada, że
wypłata dla wniosków składanych już teraz może się rozpocząć w styczniu – lutym.
Nabór wniosków rozpoczął się 19 września.
Program dotyczy wymiany pieców oraz termomodernizacji budynków i będzie realizowany
przez 12 lat, a przez 10 można składać wnioski.
Budżet programu ma wynieść 103 mld zł,
z czego finansowanie w formie dotacji to
63,3 mld, w formie pożyczek 39,7 mld. Według
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, wymiana pieców i termo mo der ni za cja bę dzie do ty czy ła oko ło
4 mln budynków.
Beneficjenci to osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Wysokość dofinansowania w programie
wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalne koszty
kwalifikowane wynoszą 53 tys. zł. Po nowym roku 30 proc. dotacji zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort
środowiska wynika, że ulga wyniesie 23 proc.
plus 7 proc. dotacji.
W ramach programu finansowana będzie
m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne
kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), ogrzewanie elek
tryczne, kotły gazowe kondensacyj
ne, pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzię
 jących bu cia – tylko w przypadku już istnie
  dynków – może obejmować
 docie
 ple
 nie i zastoźródeł ener gii cieplnej
 sowanie odnawial
 nych

 
i elektrycznej, tj. kolektorów
  słonecznych
 i mi kroinstalacji fotowoltaicznych.

Największa dotacja – do 90 proc. kosztów inwestycji – przewidziana będzie przy 600 zł mie-
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stanie emisja następujących związków: pyłu zawieszonego o średnicy cząstek nie większej
niż 2,5 μm i 10 μm, dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla oraz benzo(a)pirenu.
Przy okazji miejscy urzędnicy, w związku ze
zbliżającym się sezonem grzewczym, przypominają, że zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową, zabrania się spalania węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej
niż 15 proc., a także drewna, którego wilgotność
przekracza 20 proc.
Dodatkowo właściciele przestarzałych kotłów
są zobowiązani do ich wymiany. Jeśli kocioł/piec
ma ponad 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej, musi zostać wymieniony do końca 2021 r. Urządzenia eksploatowane
od 5 do 10 lat można użytkować najdalej do końca 2023 r., a krócej niż 5 lat – do końca 2025. Nieco dłużej, bo do końca 2027 r., można użytkować
instalacje spełniające wymagania w zakresie
emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3.
lub 4. według normy PN-EN 303-5: 2012.
Również użytkownicy kominków powinni pamiętać o ich wymianie. Urządzenia te bowiem także muszą spełniać wymagania ekoprojektu dla
miej
scowych
ogrzewa
czy pomieszczeń na
paliwo
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(źródło: UM Gliwice)

Pierwsze pieniądze
na termomodernizację
najpóźniej w lutym
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