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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

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

Drugie rozdanie Polskiego
Ładu. Ponad 107 mln zł dla

powiatu raciborskiego
W przypadku gminy Kornowac to termomodernizacja
ZSP w Pogrzebieniu - 2,935 mln
zł, gminy Krzanowice budowa
PSZOk - 1,191 mln zł i budowa
kanalizacji sanitarnej w Borucinie (etap I) - 7,553 mln zł, gminy
Kuźnia Raciborska uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Jankowicach - 4,750 mln
zł oraz budowa PSZOK w Kuźni

Raciborskiej - 5,7 mln zł, gminy
Nędza budowa sieci kanalizacyjnej w Zawadzie Książęcej (etap
I) - 9,970 mln zł oraz gminy Rudnik budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej
oczyszczalni ścieków oraz modernizacją oświetlenia ulicznego
w Ligocie Książęcej - 4,465 mln zł.
(w)

Racibórz » Tematem przewodnim była w tym roku ochrona flory i fauny. Wydarzenie zgromadziło wychowanków przedszkoli oraz uczniów raciborskich szkół, a cel niezmienny od lat - promocja ekologii.

Festyn ekologiczny na raciborskim Rynku
Na scenie wystąpiły dzieci z raciborskich placówek
oświatowych, a także wychowankowie Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”. Wydarzeniu towarzyszył
event organizowany przez firmę z Łodzi "Świat Przygód"
Grzegorz Boryca. Gościnnie
zawitały: Nadleśnictwo Rudy
Raciborskie, Arboretum Bramy Morawskiej oraz Wodociągi
Raciborskie, a także przedstawiciel Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego i ekodoradca gminny, w ramach
realizacji projektu: "Śląskie.
Przywracamy Błękit".
Można było uzyskać informacje o obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej obowiązującej w województwie śląskim oraz pomoc
w zakresie finansowania inwestycji OZE, wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w ramach dostępnych dla
mieszkańców programów dotacyjnych.
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Racibórz » Wśród zaplanowanych inwestycji są również takie, które mają wymiar ekologiczny.

Racibórz » Popularny program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla
beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”.
Reakcja NFOŚiGW na sytuację rynkową i wzrost cen paliw
Od czasu uruchomienia we
wrześniu 2018 r., program priorytetowy „Czyste Powietrze”
podlega stałemu monitoringowi,
analizie i ewaluacji – zarówno na
poziomie poszczególnych części
składowych, jak i w odniesieniu
do całej „filozofii” projektu. Efektem są systematyczne zmiany
i ulepszenia, których podstawowym założeniem w każdym przypadku jest upraszczanie potencjalnym beneficjentom dostępu
do oferty NFOŚiGW.
W bieżącym roku, z uwagi
na szereg wyzwań wynikających z warunków geopolitycznych, dynamicznej sytuacji rynkowej i skokowo wzrastających
cen nośników energii i materiałów, resort klimatu i środowiska prowadzi zaawansowane prace nad opracowaniem
kolejnych zmian w programie
„Czyste Powietrze”. Aktualizacja ma przede wszystkim stanowić zachętę dla osób, które
będą wnioskować o dotację na
wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, tak aby zaplanowana
do realizacji inwestycja w efekcie doprowadziła do znacznego
ograniczenia zużycia ciepła niezbędnego do ogrzania budynku.

– Poprzez program „Czyste
Powietrze” nie tylko ochronimy
środowisko naturalne i tym samym zdrowie Polaków, ale także
zwiększamy oszczędności finansowe w domowych budżetach –
podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Ta idea
przyświeca nam od początku realizacji programu, który jest największym projektem proekologicznym służącym skutecznej
walce ze smogiem w naszym
kraju. Cel pozostaje niezmienny: poprawa jakości powietrza
i zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, natomiast zmiany w elastyczny
sposób odnoszą się do rynkowego otoczenia, w którym program „Czyste Powietrze” obecnie funkcjonuje – dodaje szefowa resortu.
Zgodnie z nazwą program
„Czyste Powietrze” dotyczy szeregu działań, których skutkiem
ma być zdecydowanie lepszy
stan powietrza w Polsce. Chodzi o systematyczną i skuteczną
eliminację największego źródła
smogu poprzez wymianę starych
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów jednorodzinnych – tak, aby
można było w nich efektywnie

zarządzać energią. Projekt prowadzony przez NFOŚiGW proponuje nie tylko wsparcie wymiany
urządzeń grzewczych i ocieplenia budynków, ale także zastosowanie kompleksowych rozwiązań, w tym dofinansowanie dokumentacji, na przykład audytu
energetycznego, który umożliwia ocenę stanu domu i wskazuje, jakie prace należy wykonać,
aby budynek był efektywny energetycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania
nowych, przewidzianych w programie nisko- i zeroemisyjnych
źródeł ciepła, jak i technologii,
muszą być oczywiste i wymierne,
także w sensie ekonomicznym.
– W myśl zasady, że najlepsze jest to ciepło, którego nie
tracimy, robimy wszystko, aby
program, poza wymianą źródła
ciepła, stanowił motywację do
zwiększenia efektywności energetycznej budynku i w konsekwencji zmniejszenia jego zapotrzebowania na ciepło. Chcemy zachęcić potencjalnych beneficjentów do takich działań, które
nie tylko przyniosą efekty środowiskowe, ale docelowo będą
wymierną korzyścią finansową,
która znajdzie odzwierciedlenie
w portfelach właścicieli domów

jednorodzinnych – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
Według planu, najbliższe
i najpilniejsze modyfikacje programu „Czyste Powietrze” mają
być wdrożone na przełomie III
i IV kwartału 2022 r. Warto dodać, że program jest zarazem
przygotowywany do absorpcji
środków zewnętrznych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko 2021-2027
(FEnIKS), stanowiącego kontynuację dwóch wcześniejszych
Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
oraz 2014-2020 (POIiŚ). W tym
zakresie również trwają jeszcze prace – tak, aby zachowana została maksymalna prostota w aplikowania do programu,
a jednocześnie, aby zaplanowane środki finansowe mogły być
wykorzystane zgodnie z warunkami programów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
W obliczu coraz większych
wyzwań klimatycznych, ekologicznych i ekonomicznych, program „Czyste Powietrze” będzie systematycznie ewoluował,

a poważne zmiany w jego treści
wymagają wielu uzgodnień ze
wszystkimi interesariuszami,
w tym również wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które
są realizatorami programu w poszczególnych regionach) oraz
z bankami, które – oprócz gmin
– uczestniczą w realizacji programu. Dodatkowym, istotnym
czynnikiem jest fakt, że NFOŚiGW na początku drugiej połowy
2022 r. planuje wdrożenie nowego programu pod nazwą „Ciepłe
Mieszkanie”, komplementarnego wobec „Czystego Powietrza”.
Będzie on bazował na doświadczeniach i wnioskach z pilotaży
skierowanych do właścicieli budynków wielorodzinnych, które
od ubiegłego roku są prowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a także śląskiego (gmina
Pszczyna).
Kolejnym etapem modyfikacji w programie „Czyste Powietrze” (chodzi o drugi etap 3.
części, który uruchomiono 25
stycznia br.) będzie dodatkowe
wsparcie dla najmniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych. Intencja tych przyszłych zmian jest taka, aby be-

neficjentów wesprzeć nie tylko
finansowo, lecz również wspomóc ich logistycznie w realizacji
niezbędnych inwestycji, służących poprawie jakości powietrza oraz komfortu życia.
Należy przypomnieć, że
obecnie w programie „Czyste
Powietrze” można otrzymać
z NFOŚiGW dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w wysokości:
do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
37 000 zł dla poziomu podwyższonego oraz 69 000 zł dla najwyższego poziomu. Oferta jest
skierowana do właścicieli lub
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w domach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGW obejmuje wymianę starych
i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe
normy, a także przeprowadzenie gruntownych prac termomodernizacyjnych budynku,
w tym jego ocieplenie oraz wymianę drzwi i okien.
(eco)

