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Coraz bliżej
do ulgi
termomodernizacyjnej

Trwa proces przywracania przyrodzie terenu wysypiska odpadów w Zaolszanach. Pojawiła się również elektrownia
gazowa, w której będzie powstawać… energia ze śmieci.

Energia ze śmieci



 

Finiszuje rekultywacja
trzeciej kwatery składowiska odpadów przy
ul. Wrzo
 sowej,
  a w go 
towości do wejścia
 na czwar
 tą czeka już 
 wybrana ﬁrma. Zakoń-   
inwestycji w caczełonie
 no wane jest 

ści pla
na początek 2020 r.

 Środ ki,
 w kwo
 cie

 

ok. 14
mln zł, po
chodzą


z dotacji Wojewódz
kie go

 szu Ochrony Śro-
Fundu
 dowiska i Gospo
 darki


 


Wodnej
w Katowi
cach.

 


 niło się nie do
 poSkładowisko zmie
 dzo
 ne przez lata setki tyznania. Groma
 sięcy ton śmie
 ci zniknęły pod
 warstwą
 gruzu, kru
 szy
 wa i innych
 odpaziemi,



dów pochodzenia mineralnego. Ca łókłość przykryto materiałem z agrow



niny, która niczym gąbka spowalnia

 
proces prze
nikania
wód opadowych



do wnętrza składowiska. Zakoń
czyły się
   

również roboty związane z wyczyszcze
 
 

niem
i
za
bez
pie
cze
niem
zbior
ni
ka od

 
cieków.
Kwatera cze
ka już tylko na pra

ce, które spra
wią,
   że
 wznie
  sienie

na wiosnę pokryje się ziele nią.

 Prace
 zwią zane z rekul
 tywacją monitoruje miejska spółka „Za
 olszany”
i urzęd
  nicy ratusza,
 a teren
 znajduje się

pod okiem
 kamer.
 Ostroż
 ność władz Pysko
 wic
 jest
 zrozumiała. Przy pomnij
 my,
że niewłaści
wa
go
spo
dar
ka
dzier

 żawców wy
 sypiska spowodo
 wała, iż stało








 















 











O





się ono ekologiczną bombą, z nierozpo- kwatery uda się zakończyć miesiąc
znanym do końca ładunkiem w środku. wcześniej niż planowano. Niemal
Do Pyskowic
w wielkiej
ilość tra
fiały  w tym samym
momencie rozpocz nie się


 
   
śmieci z najdalszych zakątków Polski, drugi etap inwestycji. Miasto w ubieo niewiadomym
tygodniu
  składzie i pochodze
 niu. głym

 rozstrzygnę
 ło prze
 targ
Sprawą
ki inspek
- na wykona
 zajęli się wojewódz


 nie rewita
 li
 zacji ostatniej
tor ochrony środowi
 ska oraz gliwic
 ka części składowi
 ska. 

pro kuratura. Trwa
Prace rekultywacyjne nie
  jące ponad
 trzy
 lata
 ograniczadochodze nie nie
 przynio
 sło do tej po- ją się
 jedynie do neutra
 lizacji
  wpływu
ry wyników – śledczy nie ustalili win- nieczynnego wysypiska na środowisko.
nych doprowadzenia składowiska Obiekt zostanie wykorzystany jako
na skraj katastrofy eko logicznej.
 źró
 dło zielonej ener
 gii.
 Na urucho mieWydaje się, że rekultywację trze
nie cze ka elektrownia, która przetwo- 
 ciej













  



 

 gromną przeszko
 dą w podłą cza niu do sie ci cie płowniczej
 sta  rych
 budyn
 ków
 są koszty we instala cji,
 na pokrycie których
wnętrznej











 











 gor
 szej
 jakości.


po pa liwo naj
 sobów na zmia
 nę sy-
Jednym ze spo
 gra
 my dofinanso
 wania
tuacji są pro
  czych na
 no-
wymiany systemów grzew
nie stać wielu mieszkańców.
wocześniejsze i ekologiczne. Lepsze
– Przygotowujemy regulacje, które efekty przynosi jednak przyłączanie bupozwolą na dofinansowanie budowy dynków do sieci ciepłowniczej. Firmy
wewnętrznej instalacji ciepłowniczej ciepłownicze często są gotowe doprow budynkach – ujawnił w rozmowie wadzić sieć do budynku na swój koszt.
z „Wirtualnym Nowym Przemysłem” Nie mogą jednak finansować budowy
Piotr Woźny, pełnomocnik premiera wewnętrznej instalacji np. w budynku
ds. programu Czyste Powietrze.
komunalnym, a są to bardzo duże
Rząd do walki ze smogiem urucho- koszty. W przypadku jednej kamienimił program dotacji do kosztów ter- cy mogą wynieść nawet 200-300 tys.
momodernizacji
kanie–10 tys.
 bu
 dynków.
 W przy- zł, na jedno miesz


gotowaniu jest
ulga
po
dat
ko
wa
zwią
Rząd
przy
go
to
wu
je
re
cep
tę,
któ
ra
ma


 


zana z wydatkami na ten cel. Z jed- rozwiązać problem. Chodzi o to, żeby







nego i drugiego rozwiązania mogą wprowadzić mechanizmy pozwalające
skorzystać jedynie właściciele dom- finansować budowę instalacji weków jednorodzin
nych z do finansowaniem
 nych.
 Tym
 czasem ze wnętrz

  środ- 
względu na smog więk
 szym
 proble- ków pań
 stwa, np.z do
 tacji Na rodo wemem
 są budynki
 wielorodzin
 ne – ko - go Fun
 duszu Ochro
 ny Środowiska
munalne i należące do wspólnot i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 ka
 niowych.


 wyjścia
 do prac jest raport
miesz
Ich miesz
kańcy   Punktem
w większości używają przestarzałych powstały jako efekt spotkań przedstapieców węglowych, często sięgając wicieli rządu z przedstawicielami władz


 









 




 












 

EKO
licZ
ba





900
 





  większych
 miast na Śląsku

 kosz
 tuje za
 kup
 
ośmiu naj
Tyle tysięcy złotych
 Gliwic),
 które według Świa
 to




(w tym
i instalacja 59 nowoczesnych lamp
 zacjiZdrowia (WHO)

 le
 


wej Organi
na
hybrydowych, które oświetlą naj bar
 dziej zanieczysz
  czonych
żą do stu naj
ciemniejsze ulice Pyskowic. Urządzew Europie. Rozmowy samorządowców
nia, wykorzystujące energię słońca
z przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa
oraz wiatru, staną bowiem wszędzie
Przedsiębiorczości i Technologii zakońtam, gdzie do tej pory nie było
czyły się konkretnymi ustaleniami.
oświetlenia, bo na budowę tradycyj– W Programie Operacyjnym Infranego nie pozwalały względy ekolostruktura i Środowisko (POIiŚ), w działaniu 1.7, chcemy zaimplementować nogiczne lub techniczne. Słupy,
we rozwiązania wynikające z raportu.
z których każdy posiada dwa paneZbudować taki schemat współpracy:
le fotowoltaiczne oraz wiatrak, pojamamy sa
 morząd, mamy firmę ciewią się przy ulicach Jaśkowicka,
płow niczą i mamy
 pie
 niądzepubliczne, które mogą być przeznaczone
Oświęcimska, Rzeczna, Piaskowa,



na dofinansowanie tego brakującego
Żużlowa. inwestycja realizowana
elementu, jakim jest wewnętrzna instalacja
 ciepłow
 nicza – po
 wiedział
 dzien- jest w całości z ﬁnansowa
 nia zewnętrz
ne
go
–
do
ta
cji
zRe
gio
nalnego
nikarzowi
 „Wirtualnego No
 wego
 Prze-  


my
słu”
Woź
ny.
Pro



 gramu
 Operacyjne
 go WojewódzWarto zaznaczyć, że w budżecie
twa Śląskiego na lata 2014-2020
 nia 1.7 POIiŚ
 są tylko „zna
 czone”


dzia ła
oraz środków z Metropolitalnego
pieniądze na walkę ze smogiem i likwiFunduszu Solidarności.
dację niskiej emisji.

 













Są pierwsze decyzje w sprawie ulgi
na termomodernizację domu. Rząd
na początku października przyjął projekt
odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym. Rozwiązanie ma być
zachętą dla właścicieli budynków jednorodzinnych, by przeprowadzić termomodernizację, co jest szansą na polepszenie jakości powietrza w kraju.
Ulga jest jednym z fundamentów
kompleksowych działań rządu, zorientowanych na ograniczenie smogu. Kolejnym z przykładów – program „Czyste powietrze”. Oba, za pomocą różnych
narzędzi, mają za cel walkę ze smogiem.
Kto będzie mógł skorzystać z ulgi?
Z ulgi termomodernizacyjnej będą
mogli skorzystać właściciele (współwłaściciele) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy przeprowadzą
termomodernizację domu lub kilku
swoich domów. Wsparcie obejmie podatników rozliczających się według
skali 19 proc. podatku oraz ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych.
Wydatki na termomodernizację będzie można odliczyć od dochodu (przychodu). Warunkiem dodatkowym jest
przeprowadzenie prac w ciągu trzech lat.
Ile pieniędzy można odzyskać?
Nowa ulga obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi
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gramu „Czyste powietrze” – bezpośrednich dotacji do kosztów wykonania
termomodernizacji.
Realizacja największego jak do tej pory ogólnokrajowego programu antysmogowego rozpoczęła się pod koniec
września. Podstawowym narzędziem
pomocy dla właścicieli domów jednorodzinnych jest dotacja do 48 tys. zł
na termomodernizację budynku.
Wnioski o wsparcie przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Walka ze smogiem nie ma jednak
szans powodzenia bez wymiany przestarzałych pieców, w których można palić złej jakości paliwami, a nawet odpadami. Właściciele domów i mieszkań
mogą w tym względzie skorzystać
z programów prowadzonych przez gminę. W Gliwicach dofinansowanie wymiany pieca wynosi do 4 tys. zł.
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Miejskie ogrzewanie dostanie napędu?
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