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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE NA SZCZEBLU GMINY ? DUŻE UŁATWIENIE DLA
MIESZKAŃCÓW

Program Czyste Powietrze na szczeblu gminy ? duże ułatwienie
dla mieszkańców
W związku z podpisanym przez Gminę Siewierz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumieniem na obsługę Programu priorytetowego Czyste Powietrze,
mieszkańcy Gminy Siewierz mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w
przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu.
Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz służą pomocą mieszkańcom przy:
rejestracji na portalu beneficjenta, wypełnieniu i wysłaniu wniosku o dofinansowanie w formie
elektronicznej,
kompletowaniu załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie,
odesłaniu wniosku o dofinansowanie w formie papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.
Ponadto, w ramach podpisanego porozumienia, w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz zostało
utworzone stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, umożliwiające złożenie mieszkańcowi przy
pomocy pracownika urzędu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.
Należy mieć jednak na uwadze, iż Gmina Siewierz dokonuje jedynie oceny wniosku o dofinansowanie,
ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonuje pełnej oceny
wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami i kwalifikuję Wnioskodawcę do przyznania pomocy.
Przypominamy, iż Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych
będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.
Program przewiduje dofinansowania na:
źródło ciepła ? wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
W przypadku chęci skorzystania z pomocy pracownika urzędu przy wypełnianiu wniosku prosimy o
wcześniejszy z nim kontakt pod nr tel. (32) 64 99 443, (32) 64 99 444, (32) 64 99 445, celem umówienia
terminu spotkania.
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