
Dom
Linia



Zaproszenie na spotkanie

Zastanawiasz się skąd wziąć pieniądze na wymianę pieca, nowe
okna, docieplenie, panele fotowoltaiczne czy może pompę ciepła? 
Słyszałeś coś o dopłatach ale nie wiesz co zrobić żeby je dostać?
Mysłowicki  Alarm  Smogowy  organizuje  kolejne  spotkanie  na
temat  programów  wsparcia  termomodernizacji.  Tym  razem  w
Kosztowach.  Na  spotkanie  zostali  zaproszeni  przedstawiciele
WFOŚIGW w Katowicach, Urzędu Skarbowego w Mysłowicach
oraz  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Będziemy mówić  o programie
Czyste  powietrze,  uldze  termomodernizacyjnej  oraz  gminnych
dopłatach.  Chcemy  aby  mieszkańcy  mogli  jak  najwięcej
dowiedzieć się o tym skąd i jak pozyskać pieniądze, bo czasu jest
coraz  mniej.  Zgodnie  z  uchwałą  antysmogową  najstarszych
kotłów, tzw. kopciuchów można używać jeszcze przez 2 zimy.
Potem  ich  używanie  będzie  nielegalne.  Może  się  skończyć
podobnie jak jeżdżenie samochodem bez dopuszczenia do ruchu.
To tylko pozornie dużo czasu, gdyż dobre firmy budowlane mają
często  odległe  terminy,  a  będzie  z  tym  jeszcze  gorzej  bo  do
wymiany są tysiące  pieców. Jest  oczywiste,  że ceny tych usług
również będą rosły wraz z zapotrzebowaniem. Dlatego nie ma co
odkładać na później tego co nieuniknione i zająć się sprawą już
teraz,  bo  lepszych programów wsparcia,  jak zapowiedział  rząd,
już nie będzie. 
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:
myslowicki-alarm-smogowy.org 
www.facebook.com/myslowicki.alarm.smogowy

Jeśli  sprawa  Cię  nie  dotyczy  przekaż  to  zaproszenie  osobie
która może być zainteresowana.  
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