Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Czy w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na:
a – wymianę pieca węglowego na źródło ciepła opalane ekogroszkiem?
b- likwidację kominka posiadanego jako źródła ogrzewania domu i zastąpienie jednym ze źródeł
wskazanych w programie, tj:
((- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
z zastrzeżeniem pkt 2 lub,
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków))

a) konkurs nie przewiduje wymiany na kotły opalane
ekogroszkiem.
b) W kominku pali się drewnem, a nie węglem w ramach konkursu należy zlikwidować
kotły węglem lub koksem §3 pkt 1
2. Czy program „Czyste Powietrze” lub inny, do którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi aktualny lub nabór, umożliwia dofinansowanie zakupu
i montażu kolektorów słonecznych/paneli? Jeśli tak to jaki? Czy mogłoby się mieścić się ono
w źródłach ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii obok pomp ciepła i kotłów opalanych
biomasą?, lub zastąpienie elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków lub inną?

W konkursie Czyste Powietrza nie ma możliwości dofinansowania kolektorów
słonecznych. Kolektor słoneczny produkuje jedynie c.w.u, a nie jest źródłem
ogrzewania.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku nie ma innych konkursów w których można uzyskać dofinasowanie do
kolektorów słonecznych
3. Czy z tego lub jakiegoś innego programu jest możliwe dofinasowanie zakupu nowego
ekologicznego źródła ogrzewania, jeśli się nie likwiduje starego, lub w sytuacji nie posiadania starego
(w nowych domach/mieszkaniach)?

Nie ma nigdzie dofinasowania na źródło ciepła ekologiczne jako pierwsze źródło
4. Czy w wypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej kto jest właścicielem węzła
i przyłącza?

W przypadku montażu węzła nie ma u nas znaczenia kto jest właścicielem węzła
5. Czy w wypadku wspólnot mieszkaniowych wniosek o dofinansowanie składani Gmina, czy
wspólnota?

W ramach konkursu wniosek mogą składać jedynie gminy lub przedsiębiorstwa
ciepłownicze a więc w przypadku wspólnoty wniosek składa gmina

