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

Niska emisja – doradcy z UM

w Kuźni Raciborskiej i UG z Nędzy

POMOGĄ NAPISAĆ WNIOSEK

Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
uruchomił program pilotażowy „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie
dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami
lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Kwotę dofinansowania
stanowi odpowiedni
procent kosztów
kwalifikowanych:

• 25% w przypadku modernizacji źródła ciepła,
• 15% w pozostałych przypadkach,
• lecz nie więcej niż (zakres
rzeczowy, maksymalne dofinansowanie):

ŹRÓDŁO CIEPŁA:

1. Kocioł opalany paliwem
stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający
wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie
PN EN303-5:2012 - 4500 zł
2. Kocioł gazowy – 3000
3. Kocioł olejowy – 3000
4. Kocioł opalany biomasą
spełniający wymogi 4 lub 5
klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN3035:20125:2012 – 4500
5. Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci
cieplnej – 2000
6. Powietrzna pompa ciepła –
7500
7. Pompa ciepła (gruntowa
i pozostałe) – 12500

INSTALACJE:

1. Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz
ze sprawozdaniem z badań
przeprowadzonym zgodnie
z normą PN-EN 12975-2 lub
PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar
Keymark” – 2250
Zastosowanie rozwiązań
technicznych zwiększających
oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed
16.12.2002 r.

TERMOMODERNIZACJA:

1. Docieplenie ścian – 3750
2. Docieplenie stropodachów

Rozeznanie cen rynkowych
materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie prosimy o wyznaczenie
szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT).
Uwaga: Wartość nakładów
inwestycyjnych, które mają być
objęte dofinansowaniem, nie
może być mniejsza niż 8 000,00
zł brutto.
2. Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła, tj: rodzaj paliwa (węgiel, gaz, olej,
biomasa, pompą ciepła), typ,
firma, moc, rok produkcji, liczba sztuk (dane dostępne, np. na
tabliczce znamionowej kotła).
3. Planowana data zakończenia
realizacji zadania (nie później
niż do dnia 30.09.2017 r.).
4. Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem.
5. Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty
wnioskiem.
6. Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa,
użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej
budynku, (zgodny z decyzją ws
wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona
jest działalność gospodarcza.
Wnioski o dofinansowanie
przyjmowane będą od 11 do
22 lipca w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do
15.30. Wnioski można też przesłać pocztą na wskazany adres.
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W Raciborzu rusza program
pilotażowy WFOŚiGW dotyczący

ZWALCZANIA NISKIEJ EMISJI
Walka z niską emisją to jedno
z priorytetowych zadań, przed
którym stoi Górny Śląsk w dziedzinie ochrony środowiska. To
właśnie wysokie stężenie pyłu
zawieszonego jest przyczyną
wielu groźnych schorzeń układu oddechowego. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w tym
roku proponuje nową formułę
walki z niską emisją i wdraża
program pilotażowy pod nazwą

„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz
ograniczenia niskiej emisji”.
Polega on na dofinansowaniu
w formie dotacji m.in. do modernizacji źródeł ciepła termomodernizacji budynków. Szczegóły można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miasta:
www.raciborz.pl lub pod numerem telefonu: (32)7550677.
um

„MISJA NATURA”
na antenie TVP3 Katowice
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt
zaprosić mieszkańców województwa śląskiego na emisję
serialu „Misja Natura” na antenie TVP3 Katowice w każdy
piątek o godzinie 18.00 oraz na
powtórki w poniedziałki o godz.
21.15. Za nami pierwszy odcinek
pt. „Góry Stołowe”, który został
wyemitowany w piątek 1 lipca.
Serial Misja Natura to cykl
dwunastu odcinków (ok. 23 min.
każdy odcinek) realizowanych
w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych, którego
bohaterowie tropią i odkrywają tajemnice przyrody. Małgorzata Kosik i Romuald Mikusek w każdym odcinku mają
do wykonania specjalną misję,
która wiąże się z poznawaniem
obszarów Natura 2000. W róż-

nych zakątkach Polski przekonują się, że przynależność cennych przyrodniczo terenów do
tej europejskiej sieci przynosi
wiele korzyści, m.in. wpływa na
promocję regionu i rozwój ekoturystyki.
Szczegółowe informacje
o serialu znajdą Państwo na
stronie www.misjanatura.serial.fwie.pl.
fot. ze zbiorów projektu
„Misja Natura”

Zielone szkoły, będą
KOLEJNE DOFINANSOWANIA
25 maja Zarząd Funduszu
podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły. Do
tej pory skorzystały z tej formy dofinansowania 84 organy
prowadzące placówki oświatowe, a kwota przeznaczona na
wyjazd ponad 13 000 dzieci to 2
928 000,00 zł.
Fundusz wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamiesz-

kałych na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska. Wyjazdy są organizowane
główne do miejscowości nadmorskich (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy, Darłówek),
do miejscowości na terenie woj.
śląskiego (Istebna, Ustroń, Wisła, Węgierska Górka) oraz sporadycznie na tereny innych województw (Zawoja, Zakopane).

