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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowe „Zasady udzielania 30 kwietnia ruszył nabór do programu

dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Katowicach”

Region » Informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu 24 kwietnia 2018 roku ustaliła nowe „Zasady
udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach”, które wchodzą w życie z dniem 01.05.2018 r. i będą stosowane do decyzji
organów Funduszu, podejmowanych od tej daty.

Gminy z dobrą energią
Racibórz » 30 kwietnia rozpoczął się nabór do programu „Gminy z dobrą energią”. Jest to projekt, do
którego Racibórz przystępuje pod auspicjami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W ramach programu zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać nawet 100 procent
kosztów netto związanych z wymianą źródeł ciepła. Dotację można uzyskać na jedną z 3 technologii.
Mieszkańcy mogą wybrać:

1. instalację kotła gazowego
kondensacyjnego o mocy od
10 do 25 kW.
2. instalację kotła na pelet
o mocy od 10 do 17 kW oraz
powyżej 17 kW do 25 kW
Zapraszamy do zapoznania
sowania dotacyjnego dla
samorządu terytorialnego
się z dokumentem na stronie
wspólnot mieszkaniowych
realizujących gminne pro- 3. instalację węzła cieplnego
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Kto może ubiegać się o dotacje?

Kiedy możemy liczyć na
pieniądze?

Po pieniądze mogą sięgnąć
właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, także
tych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza
i rolnicza. Do projektu nie mogą być zgłoszone budynki, które
stanowią miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej lub
rolniczej w jakikolwiek sposób
wykorzystującej energię elektryczną i/lub cieplną pochodzącą
z instalacji objętej projektem na
cele prowadzonej działalności. O
kolejności na liście osób, które
znajdą się na liście nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, ale
efekt ekologiczny. Zasada „kto
pierwszy, ten lepszy”, w tym

Dotacja jest przyznawana w
formie refundacji, o którą możemy się ubiegać po realizacji
zadania oraz rozliczeniu grantu.
Do kiedy przeprowadzony
będzie nabór wniosków?
Nabór rozpoczął się 30
kwietnia i potrwa aż do 30 maja. Wnioski należy składać w raciborskim magistracie. Można
to zrobić bezpośrednio lub nadesłać dokumenty pocztą. Informacje o programie można
uzyskać w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.
UM Racibórz

Racibórz z dofinansowaniem

na termomodernizację kamienic

Są już wyniki pomiaru
jakości powietrza w Raciborzu
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Badania, przypomnijmy,
prowadzono z użyciem specjalistycznego ambulansu pomiarowego przy SP4 w okresie od
2 do 19 lutego. W sposób ciągły
mierzono pył zawieszony, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla i benzen. Badania
wskazały, że zasadniczy wpływ
na jakość powietrza na terenie
Raciborza ma emisja z indywidualnego ogrzewania budynków
mieszkalnych. Przyczynia się
do bardzo wysokich stężeń pyłu zawieszonego (stężenie mak- poziom dopuszczalny dla roku μg/m3, norma 1 μg/m3).
symalne 340 μg/m3, średnie dla 40 μg/m3) oraz zawartego w pyCały raport dostępny jest na
okresu pomiarowego 94 μg/m3, le benzo(a)pirenu (zmierzone 15 naszym portalu.

Racibórz » Termomodernizacje budynków zasobu komunalnego to jeden z elementów walki Raciborza ze zjawiskiem niskiej emisji. Miasto Racibórz pozyskało kolejne środki na ten cel.
Urząd Marszałkowski w Katowicach ogłosił właśnie listę
projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT
Subregionu Zachodniego.
Do dofinansowania Zarząd
Województwa wybrał 24 projekty, z których aż 3 zgłoszone
zostały przez Miasto Racibórz.
Dwa z projektów dotyczą termomodernizacji zasobu MZB:
są to projekty nazwane „Poprawa efektywności energetycznej
połączona ze wzrostem udziału
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych na terenie Miasta Racibórz” – etap III i IV. Na
zadanie realizowane w etapie
III miasto uzyskało finanso-

wanie w kwocie 3384148,52 zł.
Całkowita wartość inwestycji
wynosi 5726755,64 zł. Na „etap
IV” uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1937386,43zł, przy
czym cała inwestycja warta jest
6838715,38zł.
W ramach etapu III zrealizowane zostały termomodernizacje budynków przy ulicach
Solnej, Mysłowickiej, Bohaterów Westerplatte i Bosackiej,
a także przy Placu Wolności.
W kolejce w ramach etapu III
czeka nas jeszcze docieplenie
i wymiana źródeł ciepła przy
ulicy Miechowskiej. W ramach
etapu IV na remont i wymianę
starego źródła ciepła szykują
się kolejne budynki przy ulicy
Miechowskiej, a także nieruchomości przy ulicy Chopina
i przy ulicy Częstochowskiej,

Rzemieślniczej i Marie Curie-Skłodowskiej. W ramach kompleksowego remontu budynki
są nie tylko termomodernizowane, ale także wymieniane są
źródła ciepła, a także usuwane
są liczne uciążliwości, z którymi
do tej pory borykali się lokatorzy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nieruchomości stają się dużo bardziej estetyczne
i przyjazne dla otoczenia.
UM Racibórz

