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Jawor bez smogu. Program poprawy jako?ci powietrza w
mie?cie
Z?ó? wst?pn? deklaracj? i wymie? piec
Gmina Jawor zamierza przyst?pi? do naboru wniosków w ramach programu umo?liwiaj?cego
mieszka?com wymian? starych pieców na nowe, przyjazne ?rodowisku z dodatkowym
dofinansowaniem. W celu zg?oszenia udzia?u gminy w programie, niezb?dne jest wype?nienie
wst?pnych deklaracji przez bezpo?rednio zainteresowanych.
Wprowadzany przez Miasto Jawor program poprawy jako?ci powietrza skierowany b?dzie
szczególnie do tych mieszka?ców, którzy do ogrzewania swoich mieszka? i domów wci?? u?ywaj?
starych pieców opalanych w?glem lub innym paliwem sta?ym.
Program realizowany b?dzie dwuetapowo. W I etapie to mieszka?cy musz? z?o?y? DEKLARACJE
dotycz?ce „CH?CI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POPRAWY JAKO?CI POWIETRZA” i w ten
sposób przyst?pi? do projektu. W ramach II etapu, na podstawie danych zawartych w deklaracjach
mieszka?ców Gmina Jawor przygotuje ca?o?ciowy wniosek o dofinansowanie.
W ten sposób Gmina b?dzie mog?a powi?kszy? pul? ?rodków na dofinansowanie do wymiany
wysokoemisyjnych ?róde? ciep?a np. na kot?y gazowe lub kot?y spalaj?ce biomas? oraz na
pod??czenie do miejskiej sieci ciep?owniczej.
Program przewiduje DOFINANSOWANIA DO WYMIANY OGRZEWANIA, W TYM ?RÓD?A
CIEP?A NA POZIOMIE 85 % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH, lecz nie wi?cej ni? 35 ty?.
z?otych. Termin zako?czenia projektu to 31 grudnia 2021 r. Tak odleg?a data zako?czenia projektu
pozwoli na bezpieczne zrealizowanie wymiany strych pieców na nowe.
Realizowany do tej pory program wymiany pieców, wprowadzony w 2017 r. przez Burmistrza
Miasta Jawora, pozwoli? do tej pory na likwidacj? 62 w?glowych ?róde? ciep?a, w tym wiele pieców
kaflowych, które zosta?y zast?pione nowoczesnym ogrzewaniem na gaz, pr?d lub pod??czono
nieruchomo?ci do ciep?owniczej sieci miejskiej.
W zwi?zku z powy?szym zach?camy wszystkich zainteresowanych, chc?cych zmieni? system
ogrzewania i uczestniczy? w przedmiotowym programie do zapoznania si? z dodatkowymi
informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urz?du www.jawor.pl oraz na
www.facebook.pl/umjawor oraz udzia?u w SPOTKANIU INFORMACYJNYM które odb?dzie si? 7
stycznia 2019 r. o godz. 16.30 w Europejskim Centrum M?odzie?y Euroregionu Nysa w Jaworze
(ul. Parkowa 5).
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