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Kolejne 4 miliony
na ekologiczne inwestycje
To dobra wiadomość dla tych zabrzan, którzy planują ekologiczne inwestycje
w swoich jednorodzinnych domach. Miasto dostało ponad 4 miliony
złotych pożyczki i częściowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z tej puli dopłaci zabrzanom
do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, do zamontowania solarów, ogniw
fotowoltaicznych, do ocieplenia ścian i dachu, a także do wymiany okien.

Na wymianę starego pieca na nowy, ekologiczny, można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „PONE” | Fot. K. Włodarczyk.

P

ożyczkę, w wysokości 3,848 mln zł
oraz bezzwrotną dotację w kwocie 340 tys. zł., Zabrze pozyskało
na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, w skrócie (PONE). To już dziesiąta edycja tego
programu w naszym mieście.
Te pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowania ekologicznych przedsięwzięć w jednorodzinnych domach. Jakich dokładnie?

Dla mieszkańców Zabrza to spora dotacja, a zasady obliczania jej
wysokości są niezmienne od lat.
To zawsze maksymalnie 80 procent
kosztów inwestycji, ale regulamin
określa też maksymalne kwoty, jakie miasto może wypłacić. Ponadto wysokość dofinansowania jest
każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysów.
Przykładowo do wymiany kotła

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji” realizowany jest w Zabrzu
od dziewięciu lat. W ciągu poprzednich edycji dofinansowanie na
ekologiczne inwestycje przyznano dla 2072 budynków.
- Dofinansujemy około 465 kolejnych
inwestycji. Nowe ekologiczne kotły
co, zarówno węglowe jak i gazowe,
zostaną wymienione w 220 domach.
Kolektory słoneczne zostaną zainstalowane w 40 jednorodzinnych
domach, a nowe, energooszczędne
okna w 40, ocieplonych zostanie 45
ścian budynków i 40 stropów. Z tej
puli uda nam się dofinansować 80
instalacji ogniw fotowoltaicznych –
wyjaśnia Elżbieta Gąsior z Wydziału
Ekologii UM w Zabrzu.

na ekologiczny to maksymalnie
9 600 zł, na termomodernizacje
ścian maksymalnie można dostać
12 tys. złotych, na ogniwa fotowoltaiczne dotacja wynosi 9 600 zł,
na kolektory słoneczne 9 000 zł,
zaś na wymianę okien maksymalnie można otrzymać 10 800 zł. Zabrzanie, by dostać dofinansowanie
na te inwestycje będą musieli zatrudnić wykonawcę z rekomendowanej przez miasto listy. To sprawdzeni wykonawcy, bo miasto chce

mieć gwarancje, że są rzetelni i nie
będzie trudności z rozliczeniem
dofinansowania
„Program Ograniczenia Niskiej
Emisji” realizowany jest w Zabrzu od dziewięciu lat. W ciągu
poprzednich edycji dofinansowanie na ekologiczne inwestycje
przyznano dla 2072 budynków.
W nich wymieniono 1171 starych
pieców na nowe, ekologiczne, zamontowano 867 kolektorów słonecznych, ocieplono ściany w 656
domach, wymieniono okna w 521,
docieplenie dachów ma 589 budynków. W 320 domach zamontowano
urządzenia fotowoltaiczne. Tylko w ciągu ubiegłego, 2018 roku,
dofinansowanie z tego programu
zyskało 420 ekologicznych inwestycji. Co ważne, program cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem. Nabór wciąż trwa, ale lista
oczekujących jest spora. Przykładowo, jeśli dziś ktoś złoży wniosek na dofinansowanie inwestycji
w ramach Programu PONE, to według szacunków ilości zgłoszeń
już zakwalifikowanych, otrzyma
je najwcześniej za trzy lata.
KATARZYNA WŁODARCZYK

KOMUNIKAT WFOśIGW W KATOWICACH

Są zmiany w programie
„Czyste Powietrze”
W

ojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił na swoich
internetowych stronach, że 29 lipca
ulega zmianie program priorytetowy
Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku
o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą
Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone
przed wejściem w życie powyższej
zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące
na dzień złożenia wniosku.
Jakie są najważniejsze zmiany?
• Umożliwiono gminom udział
w procesie wdrażania Programu.
Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie
i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni
proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone
w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć.
• Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono
do głównego dokumentu, łącząc
je z treścią dawnego pkt 6 ppkt
7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów
jednostkowych”.
• Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł
ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie
na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej
EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła
na paliwo stałe.
• W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób
określania maksymalnego terminu
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24
miesiące po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, obecnie - nie
później niż 30 miesięcy od daty
złożenia wniosku.
• W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są
koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji
na potrzeby ogrzewania lub ogrze-
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wania i ciepłej wody użytkowej.
W Programie nie kwalifikuje się
kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia
działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu
nowobudowanego beneficjentami
Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie
budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem
wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę.
Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli
wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej
wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej
wyszukiwanych informacji, część
wniosku poświęcona obliczaniu
wysokości dochodu na członka
gospodarstwa domowego została
wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół
odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian
dokumentów głównych.
Więcej szczegółów oraz regulamin
po zmianach na www.wfosigw.katowice.pl
Źródło: WFOŚIGW
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