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Nabór
wniosków



na termomodernizację




pieców 
domów i wymianę

grzewczych
na bardziej



ekologiczne

 w ramach


 programu
 
 czyste


 
Powietrze


 ruszyć
 po
 
powinien

  

17 września,


kiedy
 poznamy
regulaminy
 
przyznawania


pomocy. Według
wcześniejszych zapowiedzi,
realizacja programu ma
kosztować ponad
100 miliardów złotych.






































  

nych działań naprawczych przyczyni się
do obniżenia przekraczanych notorycznie wartości dopuszczalnych dla
pyłów zawieszonych” – czytamy w piśmie adresowanym do ministra Tchórzewskiego.
W piśmie zwraca się również uwagę na usankcjonowanie wprowadzenia
do obrotu i stosowania węgli wysoko
zasiarczonych, co zdaniem marszałka
spowoduje eskalację problemu i przekroczenia wartości dopuszczalnych
dla dwutlenku siarki.
Podsumowując – zdaniem marszałka zaproponowane w tym kształcie rozporządzanie „nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a wręcz może doprowadzić do zwiększenia stężeń
poszczególnych substancji w powietrzu,
wpływając na zwiększenie zachorowalności i śmiertelności mieszkańców całej Polski”.







lamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. „Z tego wyroku
wypływa wniosek o konieczności przeformułowania określonych w programach ochrony powietrza działań zmierzających do skrócenia realizacji programów. Z całą stanowczością podkreślam, że przy tak określonych normach
jakości węgla nie uda się osiągnąć
dopuszczalnych norm jakości powietrza” – pisze marszałek.
„Województwo śląskie jest najbardziej zanieczyszczonym regionem
w Polsce pod względem jakości powietrza. W styczniu br. wszedł w życie drugi już Program ochrony powietrza,
obejmujący swym zasięgiem teren całego województwa. Z modelowania jakości powietrza jasno wynika, że jedynie
100-pro
centowa realizacja
wska
za
   




 










Rusza program Czyste
Powietrze






  dzianym w przepisach dyrektywy Par-

Nawet tyle będzie można odliczyć od dochodu w ramach nowej
ulgi podatkowej na termomodernizację domu – wynika z projektu
przygotowanego przez resort ﬁnansów. Ulga ma obowiązywać od początku 2019 roku
Rozwiązanie zakłada nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby ﬁzyczne.
zaproponowano w nim ulgę podatkową dla podatników, którzy
rozliczają się według skali, płacą
19-proc. stawkę albo ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych. będą mogli odliczyć od dochodu wydatki poniesione na termomodernizację. z ulgi będą mogli
skorzystać tylko podatnicy – właściciele domów jednorodzinnych,
którzy przeprowadzili termomodernizację na podstawie audytu.
będzie możliwe odliczenie
23 proc. wydatków termomodernizacyjnych, jednak nie więcej niż
53 tys. zł. Ulga ma obowiązywać
od 1 stycznia 2019 r.
Wprowadzenie zachęt podatkowych dla termomodernizacji jest
częścią rządowego programu czyste Powietrze, który będzie realizowany w latach 2018-2029. Więcej
na ten temat w artykule poniżej.













 

 

 



w gospodarstwach domowych. „Jednym z fundamentalnych warunków
obniżenia emisji z sektora komunalno-bytowego, obok wymiany niskosprawnych urządzeń grzewczych, jest
całkowite wyeliminowanie mułów
i flotokoncentratów, miałów niskiej jakości oraz węgla brunatnego, a takie
ograniczenia nie wynikają z przedstawionego projektu” – czytamy w piśmie.
Marszałek, argumentując swój sprzeciw wobec zaproponowanych przepisów, powołuje się także na wyrok
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Komisja Europejska
vs Polska, stwierdzający uchybienie
przez Polskę
zobowiąza
niom prze
wi
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53 000 zł.



znaczne kontrowersje budzi przyjęty przez rząd projekt
rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla
paliw stałych. zdaniem krytyków przepisy, teoretycznie
wymierzone w smog, praktycznie usankcjonują obecną
sytuację, ze stosowaniem złej jakości paliw.
„zdecydowanie negatywne stanowisko” wobec
 propozycji
  przesłał
 na ręce
  Ministra
 Energii


rządowych
marszałek
województwa
Saługa.


śląskiego Wojciech
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już we wrześniu wezmą
udział w konkursie
„Nasz


pomysł na Ekośląskie”.


 projektów


Dla najlepszych


   
organizator,
Urząd

 


Marszałkowski

 

Województwa
Śląskiego,

przewidział nagrody
pieniężne.
Rekrutacja szkół właśnie
ruszyła.

Dla młodzieży zaplanowano warsztaty tworzenia autorskich projektów
ekologicznych. W tym roku nacisk
położono na promocję działań antysmogowych, co związane jest z wprowadzoną w regionie uchwałą antysmogową
i realizowaną kampanią „Mogę! #zatrzymać smog”. Zwieńczeniem lekcji
będzie wielki finał konkursu, na którym
młodzi przedstawią swoje pomysły
na
 ekologicz ne inicjatywy.
 Szkoły,
bę dą mogły zrektóre staną na podium,

alizować swoje projekty. Otrzymają
na to 2 tys. zł oraz dodatkowe środki
 stania przez klasę na wybrado wykorzy
ny cel. Szkoły, które uplasują się na kolejnych trzech miejscach, otrzymają na-




 





Pierwszych efektów programu spodziewać się można jeszcze w tym roku. Program przewiduje, że inwestycje, 
 stały rozpoczę
 te w tym roku, 
które zo
 czone przed zło
 że- 
a nie zostałyzakoń
  sku będą
 podlegały dofinan
niem wnio
 stwo
sowa niu – infor mowało Mini ster




Śro dowiska
 Zanieczysz
  czenie powie
 trza
 to poważny problem naszego kraju. 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 spowodował zgon 19 tys.
mieszkańców Polski. Na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza
zmarło 15
 tys. osób na terenach miejskich
i
nie
mal 4 tys. na terenach

 wiejskich. Koszty finansowe tego wyniku



wyliczono na kwotę od 12,8 do 30 mld
euro (w zależności od przyjętej metody) w po staci zewnętrz
 nych skutków
zdrowot nych.
 To np. kosz
 ty leczenia,
jakie ponosi sam
cho
ry
i
jego rodzina.

Raport potwierdza też, że głównym
  dem fatalnej jakości  powietrza

powo
w Polsce jest to, czym palimy w domach.
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90 proc. dotacji na re alizację przed







wzięć finansowanych w ramach progra- pierowe pisma.
szkół ponadgimnazjalnych

mu. Maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą 53 tys. zł.
W ramach programu termomoderni-
 ulec
 ma po
 nad
 3 mln domów
  jedzacji

norodzinnych.
Finansowana będzie
 cie
 pła sta
 rej ge-
m.in. wymiana źródeł

neracji opalanych
węglem na: węzły
 czesne kotły na paliwo
cieplne, nowo
 (węgiel lub bioma
 sa),
 ogrzewa
 nie
stałe
elektryczne; kotły gazowe kondensacyjne; pompy ciepła.
Dodatkowo zakres przedsięwzięcia – tylko w przypadku już istniejących
budynków – może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych
Program Czyste Powietrze będzie re- i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
alizowany w latach 2018-2029. Jego buBeneficjentami programu będą osodżet to 130 mldzł, z czego fi nan
 sowa- by fizyczne, które mają pra
  wo własno-
nie w formie dotacji to 63,3 mld
zł,
ści
lub
są
współ
wła
ści
cie
lami budynku.
 

a w formie pożyczek 39,7 mld zł. PieJak dowiedzieliśmy się w Woje






niądze zostaną przeznaczane w głów- wódzkim Funduszu Ochrony Środowinej mierze na termomodernizację i wy- ska i Gospodarki Wodnej w Katowimianę źródeł ciepła.
cach
nabór wnio



 sków ru
 szy od 
Wysokość dofinan
 sowania w przy- 17 września. Wtedy
 do
 publicz
 nejwiapadku dotacji wahać się będzie od
domo ści po

 dany  zostanie
 regulamin
40 do 90 proc. kosztów inwestycji, przyznawania pomocy wraz z termina leż
 ności od dochodu na osobę  rzem

 wniosku.Docew za
naboru i wzo ru
w rodzinie. Właściciele domów o naj- lowo wnioski będzie można składać jeniższych dochodach otrzymają do dynie przez internet, choć na początku


 

Konkurs eko
dla młodzieży

 


 



 




 




 














grody w wysokości 1 tys. zł.

Ini
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infor ma cjami na
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nalne
gólnym uwzględ
nieniem wiedzy o województwie śląskim,
które w tym roku obchodzi rocznicę
dwudziestolecia samorządności
(5 czerwca 1998 r. uchwalono ustawę
o samorządzie województwa).
„Statystyki wskazują, że dziś młodzi
partycypują w polityce rzadziej niż starsze pokolenia. Poziom obywatelskiej
aktywności jest zdecydowanie mniejszy niż ich rówieśników w latach
70. czy 80. Dlatego tak ważne jest obecnie rozwijanie kapitału społecznego
i prowadzenie rozważnej edukacji obywatelskiej” – mówi marszałek Wojciech
Saługa.
Lekcje z samorządności i ekologii
w dwudziestu wybranych szkołach
rozpoczną się już we wrześniu. Młodzież dowie się nie tylko jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, ale
stworzą też własne projekty ekologiczne.
(pik)












7UHĂFL]DZDU WHZbSXEOLNDFMLQLHVWDQRZLÈRğFMDOQHJRVWDQRZLVNDRUJDQöZ:RMHZöG]NLHJR)XQGXV]X2FKURQ\¥URGRZLVNDLb*RVSRGDUNL:RGQHMZb.DWRZLFDFK





