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Gmina Oleśnica oraz Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, na podstawie porozumienia 
podpisanego 10 lutego tego roku, 
prowadzą nabór wniosków o do-
fi nansowanie na wymianę źródła 
ciepła w ramach realizacji progra-
mu „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to komplek-
sowy program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza, w tym 
zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę starych 
źródeł ciepła na nowe oraz popra-
wę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych .

Dla kogo dofi nansowanie ?
Benefi cjentem jest osoba fi zycz-

na będąca właścicielem/współwła-
ścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodręb-
nioną księgą wieczystą o docho-
dzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100 000 zł.

Poziom dotacji jest powiązany z 
efektem ekologicznym (bonus za 
niskoemisyjność i odnawialność). 
Premiowane będą te inwestycje, 
które są rozwiązaniami bezemisyj-
nymi  (pod względem niskiej emi-
sji) i umożliwiają redukcję emisji 
CO2. Najwyższe dofinansowanie 

będzie przyznawane dla inwestycji 
optymalnych z punktu widzenia 
celów powietrzno-klimatycznych, 
tj. na instalację łącznie pompy cie-
pła oraz instalację fotowoltaiczną. 

Obecny czas rozpatrywania 
wniosków o dofi nansowanie wy-
nosi 30 dni. 

Do jakiej grupy benefi cjentów 
adresowany jest program ?

Program „Czyste Powietrze” 
obejmuje dwie grupy beneficjen-
tów:
  uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofi nansowania – 
osoby, których roczny dochód nie 
przekracza 100.000 zł;
 uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania 
– osoby, których przeciętny śred-
ni miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie 
przekracza:
- 1.400 zł – w gospodarstwie wie-
loosobowym 
- 1.960 zł – w gospodarstwie jedno-
osobowym

Jakie przedsięwzięcia są wspie-
rane oraz jaką maksymalną kwo-
tę dotacji można otrzymać ?
Wariant 1

Dla beneficjentów uprawnio-
nych do podstawowego poziomu 
dofi nansowania kwota maksymal-
nej dotacji wynosi 20 - 25 tys. zł , 

dodatkowe 5 tys. zł na fotowolta-
ikę.
Wariant 2 

Dla benefi cjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofi -
nansowania kwota maksymalnej 
dotacji wynosi 25 – 30 tys. zł, do-
datkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę.

W przypadku wariantu 1 i 2 
maksymalne dofinansowanie 
obejmie przedsięwzięcia dotyczące 
demontażu nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe oraz zakup i 
montaż pompy ciepła typu powie-
trze-woda albo gruntowej pompy 
ciepła do celów ogrzewania lub 
zakup i montaż kotłowni gazowej. 

Dodatkowo mogą być wykona-
ne (dopuszcza się wybór więcej niż 
jednego elementu z zakresu):
 demontaż oraz zakup i montaż 
nowej instalacji centralnego ogrze-
wania;
 zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej;
 zakup i montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła;
 zakup i montaż ocieplenia prze-
gród budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram gara-
żowych;
  dokumentacja dotycząca tego 
zakresu (audyt energetyczny pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych);
 dokumentacja projektowa;
 ekspertyzy. 

Wariant 3 
Dla benefi cjentów - którzy doko-

nali wymiany źródła ciepła i źró-
dło zamontowane w ich budynku 
spełnia wymogi programu, a chcą 
realizować zadania związane z do-
ciepleniem budynku oraz wymia-
ną stolarki okiennej i drzwiowej 
- maksymalna kwota dotacji wy-
nosi 10 tys. zł, a w przypadku osób 
uprawnionych do zwiększonego 
poziomu dofi nansowania 15 tys. zł

Gdzie składać wnioski ?
Nabór wniosków odbywa się 

w trybie ciągłym, czyli wnioski 
są oceniane na bieżąco. Wnioski o 
dofi nansowanie należy składać do:
  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej  obejmującego swoim 
działaniem teren województwa, w 
którym zlokalizowany jest budy-
nek/lokal mieszkalny, którego do-
tyczy przedsięwzięcie;
 za pośrednictwem Urzędu Gmi-
ny Oleśnica.

Wnioski o dofinansowanie 
można składać: również poprzez 
aplikację internetową -   Portal 
Benefi cjenta dostępny na stronie 
internetowej właściwego WFOŚi-
GW we Wrocławiu  (po wpisaniu 
w wyszukiwarce:  Portal Benefi -
cjenta Czyste Powietrze Wrocław) 
lub  poprzez serwis gov.pl. 

Czy jest możliwa realizacja 
przedsięwzięcia przed złoże-
niem wniosku o dofinansowa-
nie ?

Istnieje możliwość fi nansowa-
nia przedsięwzięć rozpoczętych 
do 6 miesięcy przed datą złoże-
nia wniosku o dofinansowanie. 
Program ,,Czyste Powietrze’’ z 
budżetem 103 mld zł jest realizo-
wany od 2018 do 2029 r. 

Wszelkie szczegółowe infor-
macje na temat Programu „Czy-
ste Powietrze” można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Oleśnica, pok. nr 
7, tel. 713-140-207, adres e-mail: eli-
za.kolcz@olesnica.wroc.pl

Przestań się truć!
Na ekologiczne przedsięwzięcia można dostać pieniądze. Niemałe!

BOGUSZYCE OSIEDLE Ale 
już zostało opróżnione - można 
pomagać dalej.

Fundacja „Żyj dla innych” po-
informowała, że metalowe serce 
ustawione we wsi już zostało za-
pełnione. „Dziękujemy w imieniu 
potrzebujących” - dodała i zako-

munikowała, że serce zostało już 
opróżnione, „więc śmiało możecie 
pomagać dalej, nie zatrzymujcie się 
w działaniu”. 

- Warto pomagać! Kiedyś my 
możemy tej pomocy potrzebować. 
Brawo mieszkańcy Boguszyc Osie-
dla - komentuje Mieczysław Moś, 
sołtys wsi.  (ror)

BYSTRE  Sołtys Magdalena 
Niczyj dzieli się z mieszkańca-
mi dobrą wiadomością.

Na rok 2020 zostało zaplano-
wane przedsięwzięciem z fun-
duszu sołeckiego „Wykonanie 
chodnika wraz z kanalizacją 
burzową przy ulicy Pogodnej w 
Bystrem”.

Niestety, złe warunki atmosfe-
ryczne (mróz, intensywne opady 
deszczu i śniegu ) pod koniec roku 
2020 i na początku roku 2021 unie-
możliwiały realizację inwestycji.

Ale jest w końcu dobra wiado-
mość! 

„Pragniemy poinformować, że 
zadanie to będzie realizowane w 
najbliższym czasie.

Przepraszamy za opóźnienie 
realizacji, ale nie było to z naszej 
winy. Zwracamy się również z 
prośbą o zachowanie bezpieczeń-
stwa podczas przemieszczania się 
w miejscu realizacji inwestycji oraz 
o okazanie wyrozumiałości i cier-
pliwości” - informują sołtys  Mag-
dalena Niczyj i rada sołecka.

(ror)

GMINA OLEŚNICA  W tych 
nowych strojach wyglądają jak 
reprezentacja Brazylii.

Uczniowie klas I - IV Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica od 
września ubiegłego roku dwa razy 
w tygodniu ciężko trenują, zgłębia-
jąc tajniki piłki ręcznej pod okiem 
Marty Skorek-Hejninger. Dzięki 

współpracy szkoły z SPR Oleśnica 
i wójtem Marcinem Kasiną mogą 
rozwijać swoje umiejętności spor-
towe. 

A teraz przedstawiciel SPR Ole-
śnica Jerzy Kulak przekazał im 
stroje sportowe: żółte i błękitne z 
logo gminy Oleśnica. Trud i zaan-
gażowanie dzieci w zajęcia zostały 
docenione.  (OAI)

BIERUTÓW  Bank nie planu-
je ponownego otwarcia oddzia-
łu, w którym wysadzono banko-
mat.

23 lutego o godzinie 3.30 wysa-
dzony został bankomat w banku 
PKO Bank Polski przy ulicy Wro-
cławskiej w Bierutowie. W placów-
ce na całym parterze wyleciały 
szyby, zniszczona została stolar-
ka okienna i drzwiowa. Złodzieje 

ukradli 4 kasetki, w których było 
ok. 200 tysięcy złotych.

Oddział 1 PKO w Bierutowie zo-
stał zamknięty. 

- Bank nie planuje ponownego 
otwarcia tego oddziału. Pracujemy 
nad tym, żeby w okolicy powsta-
ła agencja PKO Banku Polskiego 
– prowadzimy rozmowy z chęt-
nymi przedsiębiorcami i szukamy 
odpowiedniej lokalizacji. Planuje-
my również uruchomienie banko-

matu w Bierutowie - powiedziała 
Panoramie Małgorzata Witkowska 
z Departamentu Komunikacji Kor-
poracyjnej w PKO BP. I zaprasza 
bierutowian do najbliższych od-
działów PKO BP - w Namysłowie, 
Oleśnicy i Jelczu Laskowicach.

- Obecnie nie planujemy likwi-
dacji innych oddziałów w powie-
cie oleśnickim - dodaje przedstawi-
cielka banku. 

(hag)

PKO zamyka placówkę

Canarihnos z SP Gminy Chodnik już niedługo

Serce pełne
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