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Aktualności

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

Porozumienie na rzecz poprawy

jakości powietrza w Polsce – podpisane
Kraj » Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7 czerwca br. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda – z Prezesami zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Uroczystość odbyła się w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Na ceremonię podpisania
porozumienia przybyli m.in.:
Premier Mateusz Morawiecki,
Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Dyrektor Gabinetu
Premiera Marek Suski, wojewodowie lub ich przedstawiciele, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman
Niżnikowski, członkowie Zarządu NFOŚiGW. Wydarzenie prowadziła rzecznik rządu Joanna
Kopcińska.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego
Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz agendy
rządowe intensywnie pracują
nad rozwiązaniem problemu
smogu. Prezes Rady Ministrów
podkreślił, że trzeba w tej kwestii odrobić wieloletnie opóźnienia, gdyż poprzednie rządy nie
realizowały działań w tym obszarze. Nie zwracały zwłaszcza
uwagi na opracowania ekspertów czy opinie Komisji Europejskiej, koncentrując się jedynie na standardach nowo budowanych mieszkań i domów.
Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności
energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez
gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat,
a łączne działania w jego ramach to ogromna kwota około
130 mld zł.
Premier Mateusz Morawiecki podziękował pozarządowym
organizacjom ekologicznym za
cenne uwagi i opinie dotyczące
problemu niskiej emisji w Polsce, które miały duże znaczenie dla podjęcia tego problemu
przez rząd i opracowania Programu „Czyste Powietrze”. Poprzez dotacje i związany z nim

system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac
termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny
i przyczyni się do zmniejszenia
ubóstwa energetycznego.
W swojej wypowiedzi szef rządu wskazał również inne działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i likwidacji
zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz
CNG i LNG, która obowiązuje od
1 czerwca 2018 r. i przyczyni się
do ograniczenia emisji ze środków transportu. Również prace
Ministerstwa Energii dla rzecz
szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności wydatnie wpłyną na poprawę jakości
powietrza w Polsce.
Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska omówiła działania nad wprowadzeniem zachęt i bodźców, które będą
sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań
na rzecz ograniczenia niskiej
emisji. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach
powyżej 1600 zł miesięcznie
w zakresie termomodernizacji
efektywnej, czyli potwierdzone
audytami energetycznymi, będą
mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma być
rozłożona na okres trzech lat,
a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem
Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą.
Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach
Programu „Czyste Powietrze”
nie będą dochodem podatnika.
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę
na kompleksowość rozwiązań

i działań, które umożliwia realizacja Programu „Czyste Powietrze” przez zainteresowanych
beneficjentów. Są to prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk,
czy montażu odnawialnych mikroźródeł energii. Zwrócił też
uwagę, że przy opracowaniu
programu określono maksymalne jednostkowe koszty poszczególnych robót i zakupów
inwestycyjnych realizowanych
w jego ramach.
Ministerstwo Środowiska
przygotowało i przystępuje do
realizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych, które zostaną przeprowadzone we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do
mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach zostanie zaprezentowany Program „Czyste Powietrze”
oraz różnorodne zagadnienia
jakości powietrza i smogu na
obszarach, na których jest prowadzone szkolenie.
Prezes Zarządu NFOŚiGW
Kazimierz Kujda podziękował funduszom wojewódzkim,
Bankowi Ochrony Środowiska,
a także szefowi rządu i ministrom, za pomoc i wspólne
w przygotowanie Programu
„Czyste Powietrze”. Podkreślił,
że zakres Programu i sposób
jego realizacji będzie stanowił
nową jakość we wspólnych działaniach antysmogowych. Zapewnił też, że projekt „Czyste
Powietrze” będzie realizowany skutecznie, dla dobra ogółu
mieszkańców Polski.
Na zakończenie spotkania
Zastępca Prezesa NFOŚiGW,
Piotr Woźny, przytoczył sformułowania ekspertów zawarte opracowaniu „Domy jednorodzinne. Efektywność energetyczna jakość powietrza” sfinansowanym w 2o014 r. przez
Europejską Fundację Klimatyczną. Przywołał m.in. taki
cytat: „W zakresie wspierania
remontów i modernizacji do
tej pory sektor domów jednoro-
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za zestaw.
NFOŚiGW
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w Sejmie.
Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste PoUprzejmie informujemy  ogłoszenie o naborze nr
wietrze” (termomodernizacja o wydłużeniu naboru wniosków
POIS/1.7.2/3/2018;
domów jednorodzinnych):
o dofinansowanie w ramach  harmonogram konkursu nr
Na realizację Programu konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018
POIS/1.7.2/3/2018;
związanego z ochroną powie- ogłoszonego w ramach poddzia-  Regulamin konkursu nr
trza i poprawą jego jakości łania 1.7.2 Efektywna dystryPOIS/1.7.2/3/2018.
w domach jednorodzinnych tj. bucja ciepła i chłodu w wojetermomodernizację, przewi- wództwie śląskim do 28 wrzePozostałe dokumenty kondziano wydatki w wysokości śnia 2018 roku.
kursowe pozostały bez zmian.
103,0 mld zł a łączny koszt inweSzczegóły na stronie wfosigw.
stycji wyniesie 132,8 mld zł (su- W związku z powyższym
katowice.pl
WFOŚiGW Katowice
ma budżetu programu i wkładu zmianie uległy następujące
dokumenty:
własnego beneficjentów)
Finansowanie programu
w formie dotacji wyniesie 63,3
mld zł, a w formie pożyczek 39,7
mld zł.
Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
Finansowanie Programu
będzie pochodziło ze środków
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz Pietrowice Wielkie » Gmina organizująca co roku eko-targi wyda 1,34
z środków europejskich nowej
mln zł na modernizację budynku urzędu. Goście corocznej wystawy
perspektywy finansowej.
Minimalny koszt realizowa- mają widzieć, że proponowane rozwiązania wdraża się tu w życie.
nego projektu to 7.000 zł.
Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych poGmina ma już na koncie wy- chu, izolacje, docieplenie i manad nawet 4 mln domów.
posażenie miejscowych gospo- lowanie elewacji, a także monWłaściciele domów, których darstw w przydomowe oczysz- taż instalacji fotowoltaicznych.
dochody są najniższe otrzymają czalnie. Teraz eko ma być urząd Kotłownia centrum będzie dodo 90 proc. dotacji na realizację przy centrum społeczno-kul- posażona w pompy ciepła. Wyprzedsięwzięć finansowanych turalnym, gdzie co roku w ma- konawcą wartej 1,34 mln zł inw ramach Programu.
ju odbywa się Eko-Wystawa. westycji będzie firma z KrzyżaMaksymalne koszty kwa- Wkrótce ruszy modernizacja nowic. Ponad 1,1 mln zł na ten
lifikowane przewidziane do budynku stojącego w miejscu cel gminie udało się pozyskać
wsparcia dotacyjnego wyno- dawnego pietrowickiego zam- z środków unijnych.
(w)
szą 53 tys. zł.
ku. Zaplanowano remont da-
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