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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Wodnej w Katowicach

Projekt obejmował termo-
modernizację dwóch budyn-
ków przy ul. Kasztanowej 6 
i Słowackiego 5 w Kuźni Raci-
borskiej. Pierwszy zmodernizo-
wano w 2020 roku, a drugi w ze-
szłym roku, obydwa w ramach 
projektu pod nazwą „Poprawa 
parametrów efektywności ener-
getycznej budynków mieszkal-
nych w Gminie Kuźnia Raci-
borska”, realizowanego przy 
wsparciu środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Wartość zadania 
to 837 237,12 zł, a dofinansowa-
nia z WFOŚiGW 453 637,18 zł.

Zakończył się także remont 
budynku ZGKiM, ostatniego 
z ośmiu obiektów użyteczno-

ści publicznej (po OSP Janko-
wice, OSP Ruda Kozielska, OSP 
Turze, WOK Turze, Przedszko-
le w Rudach, Przedszkole nr 
1 w Kuźni Raciborskiej, budy-
nek na Jagodowej 15), realizo-
wany w ramach zadania: „Ter-
momodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na te-
renie gminy Kuźnia Racibor-
ska.” Remont budynku trwał 
od 8 marca do 13 grudnia ze-
szłego roku. Budynek jest teraz 
przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Na parte-
rze znajduje się kasa Urzędu 
Miejskiego, ZGKiM i Punkt 
Obsługi Mieszkańca. Wartość 
całego projektu to 5 108 152,37 
zł, a wartość dofinansowania 
z UE 3 915 987,70 zł. W latach 

2020-2021 w gminie poddano 
termomodernizacji z wymia-
ną źródła ciepła łącznie 10 bu-
dynków. Wartość inwestycji to 
5 945 389,49 zł, w tym środki ze-
wnętrzne 4 369 624,88 zł.

Obecnie trwa realizacja, ko-
lejnych zadań, m.in. termomo-
dernizacja budynku Urzędu 
Miejskiego.

W uroczystości udział wzięli: 
senator Ewa Gawęda, asystent 
krajowy europoseł Izabeli Kloc 
Izabela Rajca, zastępca prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Katowi-
cach Adam Lewandowski, bur-
mistrz Kuźni Raciborskiej Pa-
weł Macha i przewodniczący 
Rady Miejskiej Gerard Depta.

(um)

Kuźnia Raciborska inwestuje miliony 
w substancję mieszkaniową

 Racibórz »  31 stycznia w Kuźni Raciborskiej odbyło się tu symboliczne zakończe-
nie realizacji dwóch projektów i przekazanie budynków przy ulicy Słowackiego 
 5 i 6 do użytku.

Od 7 do nawet 21 tys. zł do-
tacji będzie można dostać na 
zakup i montaż pompy ciepła 
w domu jednorodzinnym w ra-
mach nowego programu „Moje 
Ciepło”, który Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej uruchomi na 
przełomie I i II kwartału 2022 r. 
Ze wsparcia finansowego sko-
rzystają właściciele tylko no-
wych budynków mieszkalnych 
o podwyższonym standardzie 
energetycznym. Obowiązywać 
ma zasada: najpierw inwesty-
cja – potem wypłata.

Program „Moje Ciepło” to 
kolejna – po bardzo popular-
nym „fotowoltaicznym” pro-
gramie „Mój Prąd” –  propo-
zycja NFOŚiGW kierowana do 
odbiorcy powszechnego, ma-
sowego, czyli bezpośrednio do 
osób fizycznych. Dofinansowa-
nie będzie dotyczyć powietrz-
nych, wodnych i gruntowych 
pomp ciepła, wykorzystywa-
nych albo do samego ogrze-
wania domu, albo w połącze-
niu z jednoczesnym zapewnia-
niem ciepłej wody użytkowej.  

– Konsekwentnie rozwija-
my w Polsce energetykę pro-
sumencką oraz ogrzewnictwo 
indywidualne, a  program „Mo-
je Ciepło” stanowi kolejny krok 
w tym kierunku – podkreśla mi-
nister klimatu i środowiska An-
na Moskwa. – Szerokie zastoso-
wanie w domach jednorodzin-
nych pomp ciepła, które zalicza-
ją się do najnowocześniejszych, 
ekologicznych, zeroemisyjnych 
źródeł ciepła, przyczyni się po-
prawy jakości powietrza w na-
szym kraju i do osiągania wy-
tyczonych celów klimatycznych 
– dodaje szefowa resortu.

Ws p a r c i e  f i n a n s o w e 
z NFOŚiGW ma być udzielane 
w formie bezzwrotnych dotacji 
stanowiących od 30 do 45 proc. 
kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji. To oznacza, że na zakup 
i montaż wybranej pompy cie-
pła będzie można dostać od 7 do 

21 tys. zł. –  Środki na obsługę 
programu „Moje Ciepło” będą 
pochodzić z Funduszu Moderni-
zacyjnego, czyli nowego instru-
mentu Unii Europejskiej dla 10 
krajów o największych wyzwa-
niach związanych z realizacją 
unijnych celów redukcji emi-
sji dwutlenku węgla – wyjaśnia 
prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Maciej Chorow-
ski.  – Program został zaakcep-
towany przez Komitet Inwesty-
cyjny Funduszu Modernizacyj-
nego po uzyskaniu pozytywnej 
oceny i rekomendacji Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego 
– przypomina szef NFOŚiGW.

– Pieniędzy wystarczy dla 
pokaźnej grupy wnioskodaw-
ców, gdyż budżet programu 
„Moje Ciepło”, zasilany z Fun-
duszu Modernizacyjnego, wy-
nosi 600 mln zł – zaznacza wi-
ceprezes NFOŚiGW Paweł 
Mirowski, który odpowiada za 
operacyjne uruchomienie pro-
gramu. – Warto dodać, że dopła-
ty mają dotyczyć zakupu i mon-
tażu pomp ciepła w nowych do-
mach o podwyższonym stan-
dardzie energetycznym, przez 
co „Moje Ciepło” będzie kom-
plementarne wobec programu 
„Czyste Powietrze” – zauważa 
wiceszef NFOŚiGW.

Kto może liczyć na dotację 
z NFOŚiGW?

Beneficjantami będą mo-
gły być osoby fizyczne – wła-
ściciele bądź współwłaściciele 
jednorodzinnych domów, ale – 
tutaj ważne zastrzeżenie – je-
dynie nowych. Przez nowy bu-
dynek mieszkalny w progra-
mie „Moje Ciepło” rozumie 
się taki, w przypadku którego 
(w dniu ubiegania się o dofinan-
sowanie z NFOŚiGW) nie zło-
żono zawiadomienia o zakoń-
czeniu budowy albo nie złożo-
no wniosku o wydanie pozwo-
lenia na użytkowanie domu. 
Ten formalny wymóg nie za-

myka jednak drogi do otrzy-
mania dotacji na pompę cie-
pła, gdyż przewidziano jeszcze 
jedną istotną możliwość: mo-
że to być również nowy jedno-
rodzinny budynek mieszkalny, 
w odniesieniu do którego zło-
żono już zawiadomienie o za-
kończeniu budowy lub wniosek 
o pozwolenie na użytkowanie 
– pod warunkiem jednak, że 
nie nastąpiło to wcześniej niż  
1 stycznia 2021 r.    

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej planuje rozpocząć nabór 
wniosków w programie „Mo-
je Ciepło” na przełomie I i II 
kwartału 2022 r. Okres kwali-
fikowalności będzie natomiast 
liczony od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2026 r. Osoby pla-
nujące zakup i montaż w swo-
im nowym domu jednorodzin-
nym pompy ciepła przy wspar-
ciu finansowym z NFOŚiGW 
powinny pamiętać o bardzo 
istotnej zasadzie: najpierw in-
westycja, potem refundacja. 
Jest to rozwiązanie stosowa-
ne także w innych programach 
powszechnych prowadzonych 
przez NFOŚiGW.

Potencjalni wnioskodawcy 
pod uwagę muszą wziąć jesz-
cze jedną kwestię formalną – 
warunkiem otrzymania dotacji 
na pompę ciepła jest uzyska-
nie podwyższonego standar-
du energetycznego budynku. 
Oznacza to, że wartość wskaź-
nika rocznego zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pier-
wotną (EP) na potrzeby ogrze-
wania, wentylacji oraz przygo-
towania ciepłej wody użytkowej  
(EPH+W) może wynosić mak-
symalnie 63 kWh (na metr kw. 
powierzchni domu w ciągu ro-
ku) dla wniosków składanych 
w 2022 r. oraz 55 kWh dla wnio-
sków składanych w kolejnych 
latach funkcjonowania progra-
mu „Moje Ciepło”.

NFOŚIGW

Ruszy program Moje Ciepło

 Racibórz »  Będą duże dotacje do pomp ciepła w nowo budowanych domach. Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi wkrótce nabór 
w programie „Moje Ciepło”

Limit 6 miesięcy nie doty-
czy wydłużenia okresu reali-
zacji przedsięwzięcia w wyni-
ku przesunięcia terminu przy-
łączenia gazu przez operato-
ra - podał Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

Nie jest wymagane anek-
sowanie umowy przez wfośi-
gw w przypadku wydłużenia 
daty zakończenia przedsię-
wzięcia, jednak wfośigw po-
winien przekazać Beneficjen-
towi informację o skorygowa-
nej dacie w formie pisemnej.

W związku z faktem, że 
wszelkie zmiany umowy o do-
finansowanie wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważ-
ności, należy przyjąć, że Bene-
ficjent przedkładając wniosek 
o wydłużenie okresu realizacji 
przedsięwzięcia zgodnie z za-

pisami Programu, wnioskuje 
o przyjęcie nowej daty zakoń-
czenia realizacji przedsięwzię-
cia. W celu zachowania formy 
pisemnej, wystarczy poinfor-
mowanie Beneficjenta przez 
wfośigw o przyjęciu skorygo-
wanej daty zakończenia przed-

sięwzięcia w formie pisemnej.
Zmiana terminu realizacji 

przedsięwzięcia wejdzie w ży-
cie jeżeli obie strony wymienią 
na piśmie dokumenty zawie-
rające zgodne oświadczenia 
woli w tym zakresie. Zgodnie 
z warunkami Programu, nie 

ma ograniczenia co do liczby 
składanych wniosków o wydłu-
żenie realizacji przedsięwzię-
cia, pod warunkiem, że wystą-
piły uzasadnione okoliczności.

(eco)

Interpretacja dotycząca wydłużenia  
daty zakończenia przedsięwzięcia

 Racibórz »  Zgodnie z ust 11 pkt 10 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: 
w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć 
mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epide-
mię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłu-
żyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. 
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