10

EKOLOGIA

Nowiny Zabrzańskie | 11 października 2018 r.

2018

Dotacje z programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje wnioski o dofinansowanie
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
- Celem programu „Czyste Powietrze”
jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy jednorodzinne. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą
domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym – czytamy na stronach katowickiego Funduszu. Program skupia
się na wymianie starych pieców i kotłów
na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych. Na ten cel
można odstać dotację i pożyczkę.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych
lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Mieszkańcom Zabrza te dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I co ważne, program będzie realizowany przez lata, rozpoczyna się w bieżącym 2018 roku i potrwa do 2029.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie? Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowania m.in.
na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warto jednak pamiętać, że warunkiem
podstawowym otrzymania wsparcia jest:
dla budynków istniejących - wymiana
starego pieca czy kotła na paliwo stałe
na nowe źródło ciepła, spełniające wymagania programu, a dla budynków,
które dopiero powstają - zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego
wymagania programu.
Wszelkie informacje o programie,
wykaz niezbędnych dokumentów oraz
regulamin są na stronie katowickiego

Mobilne PSZOKI
w dzielnicach
Jak pozbyć się starych telewizorów, zepsutych
wózków dziecięcych czy starych opon?
Można je oddać bez dodatkowych opłat
do „Mobilnego PSZOKA”, czyli specjalnego
samochodu, który w wyznaczone dni
przyjeżdża do każdej dzielnicy Zabrza.

M

obilny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie „PSZOK”), to dostawczy samochód, z logo FCC.
Zatrzymuje się zawsze w tych
samych miejscach w danej dzielnicy. Jest do dyspozycji zabrzan
zawsze rano i wieczorem, w godz.
6.00 - 10.00 oraz 16.00 - 20.00.
Do „mobilnego PSZOKA” można
oddać generalnie wszystkie odpady, które zazwyczaj zabrzanie
odwożą do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. To m.in. fotele,
dywany, wykładziny, materace,
pierzyny, rowery, wózki dziecię-

ce, zabawki dużych rozmiarów,
baterie, akumulatory, tonery, tusze odpady niebezpieczne z drukarek, lekarstwa, wiadra, puszki
po farbach, butelki po olejach,
rozpuszczalnikach, opony w ilości max 4 sztuk, miksery, żelazka,
radia, elektrośmieci (kompletny
sprzęt), suszarki, dekodery telewizji cyfrowej, telewizory, mik rofalówki, tostery opiekacze,
lodówki.
Harmonogram dla wszystkich
dzielnic można znaleźć na internetowej stronie Urzędu Miejskiego
www.um.zabrze.pl/mieszkancy/
odpady-komunalne.

Fot. www.wfosigw.katowice.pl

Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
Można je znaleźć w zakładce „Informacje na temat Programu Czyste Powietrze. Portal Beneficjenta” https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
uruchomił Punkt Obsługi Programu „Czyste Powietrze”.
Mieści się on w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach.
Czynny jest w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00,
a od wtorku do piątku, od godz. 7.30 do 14.30

Infolinia: 32 60 32 252

Hasioki na medal!
Uporządkowane miejsce śmietnikowe, bez walających się obok rupieci.
Wszak tak powinny wyglądać wszystkie śmietniki w całym mieście.
Nasza fotograficzna zabawa miała promować takie pozytywne przykłady.

P

owyżej publikujemy dwa zdjęcia,
które do naszej redakcji nadesłali czytelnicy. Jedno, uporządkowanego stanowiska śmietnikowego

przy ul. Pośpiecha, zrobił pan Arkadiusz. Drugie, z ul. Cieszyńskiej
przysłała pani Teresa. Autorów nagradzamy drobnym upominkiem.

Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji Nowin Zabrzańskich,
z dowodem tożsamości i bieżącym
numerem Nowin Zabrzańskich.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

