•

Jaki jest cel programu?
Celem Programu jest likwidacja jak największej liczby pieców węglowych z
kamienic na terenie centrum Wrocławia (na obszarze wskazanym na mapie,
dostępnej w regulaminie tutaj: <link>), która przyczyni się do walki z
zanieczyszczeniem powietrza w mieście. W ramach Programu Fortum zbierze
wnioski o przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej Fortum od właścicieli
budynków wielolokalowych oraz wytypuje te budynki, które otrzymają od Fortum
dofinansowanie na wybudowanie wewnętrznej instalacji odbiorczej o łącznej
kwocie do 1 000 000 zł.

•

Nie jestem właścicielem mieszkania, czy mimo to mogę zgłosić do programu
budynek, w którym wynajmuję mieszkanie?/ Kto może złożyć wniosek o
zgłoszenie się do programu?
Do programu mogą zgłosić się tylko właściciele budynku (Wspólnoty,
Spółdzielnie, Zarządcy).
Jeśli jesteś mieszkańcem, możesz zgłosić chęć uczestnictwa w programie za
pomocą wypełnienia formularza dla mieszkańców, a my skontaktujemy się z
właścicielem budynku i zachęcimy do zgłoszenia do programu.

•

Ile mam czasu, by zgłosić się do programu?
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną w okresie od 12 czerwca 2018 (godz.
10:00) do 3 lipca 2018 (godz. 17:00).

•

Jak mogę przekonać zarządcę budynku/ spółdzielnię/ wspólnotę do
zgłoszenia się do programu?
Po wypełnieniu formularza na stronie przylaczsie.fortum.pl przez mieszkańca,
Fortum kontaktuje się bezpośrednio z zarządcą/ spółdzielnią/ wspólnotą
przedstawiając wolę mieszkańców.
Mogą Państwo także przekonywać sąsiadów, że warto pozbyć się pieców
węglowych i sprawić, żeby Wasz budynek był przyjazny środowisku.

•

Na jakiej zasadzie wyłaniane są budynki zakwalifikowane do programu?
Fortum przygotowuje listy Uczestniczących Budynków spełniających warunki
formalne, wytypowane zostają Uczestniczące Budynki z największą liczbą pieców
węglowych, które otrzymają dofinansowanie na wykonanie wewnętrznej
instalacji odbiorczej. W przypadku zgłoszenia kilku Uczestniczących Budynków z
tą samą liczbą lokali z piecami węglowymi, dodatkowym kryterium wyboru będzie
data i godzina złożenia wniosku w ramach Programu w pierwszym etapie.

•

Kto decyduje o przyznaniu środków na wykonanie wewnętrznej instalacji
odbiorczej?
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu prowadzić będzie powołana
przez Organizatora komisja.

•

Skąd dowiem się, czy mój budynek został zakwalifikowany do programu i
otrzyma dotację?
O wynikach Uczestnicy (zarządcy/ spółdzielnie/ wspólnoty) zostaną
poinformowani osobiście. Wyniki będą również podane do informacji publicznej
za pośrednictwem internetowych kanałów Organizatora: strona internetowa
przylaczsie.fortum.pl,
kanały
w
mediach
społecznościowych
(https://www.facebook.com/Zmieniamy-powietrze-na-dobre).

•

Jaką kwotę Fortum przeznaczy na realizację wewnętrznej instalacji
odbiorczej w pojedynczym budynku?
Fortum zobowiązuje się do dofinansowania realizacji wewnętrznej instalacji
odbiorczej w zakwalifikowanym budynku w kwocie maksymalnie 15.000,00 zł na
mieszkanie, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł dla każdego z wytypowanych
budynków z programu. Kwota obejmuje instalację w mieszkaniach oraz w części
wspólnej oraz projekty.

•

Co jeśli koszt inwestycji przekracza kwotę dofinansowania
W przypadku, gdy koszt realizacji wewnętrznej instalacji odbiorczej w wybranym
Uczestniczącym Budynku przekracza założone kwoty, pozostałe koszty ponoszą
właściciele budynku lub lokali, w zależności od przyjętej uchwały w wybranym
Uczestniczącym Budynku.

•

Na kiedy planowane są inwestycje w budynkach zakwalifikowanych do
Programu?
Najpóźniej miesiąc po ostatecznej weryfikacji spełniania warunków, między
Fortum a Uczestnikami podpisane zostają umowy na przyłączenie do sieci
ciepłowniczej Fortum oraz przyznanie dofinansowania na budowę wewnętrznej
instalacji odbiorczej. Uczestnicy, którzy podpiszą umowę o dofinansowanie
zobowiązują się do wybudowania wewnętrznej instalacji odbiorczej w wybranym
Uczestniczącym Budynku we własnym zakresie, czyli w szczególności do
przygotowania projektów, zatrudnienia wykonawcy oraz realizacji instalacji,
która umożliwi przyłączenie tego budynku do sieci ciepłowniczej Fortum, w
terminie do końca października 2019 roku.

•

Mam piec węglowy, a chcę ciepło sieciowe. Co mam zrobić?
Możesz wziąć udział w programie Czyste powietrze z Fortum, w którym
przeznaczamy 1 milion złotych na dofinansowanie zmian. Wystarczy, że Twój
budynek spełnia kryteria formalnie. W innym przypadku, jeśli budynek posiada
instalację wewnętrzna, firma Fortum przyłącza budynek za darmo.

•

Czy mogę sam się podłączyć czy wszyscy mieszkańcy musza się zgodzić?
W przypadku podłączenia do sieci w ramach programu, na taki krok musi się
zdecydować się co najmniej 70% mieszkańców.

•

Czy zdąże podłączyć budynek do zimy?
Realizacja programu wśród wytypowanych budynków odbywać się będzie do
końca października 2019 r., w związku z czym z ciepła sieciowego korzystać będzie
można dopiero kolejnej zimy.

•

Czy musze zdecydować się na ciepło czy też na ciepłą wodę?
O tym decyduje właściciel budynku. Może zostać przyłączone wyłącznie c.o. lub
c.o. i c.w.u.

•

Ile kosztuje podłączenie dla mieszkańca?
Z naszych wyliczeń wynika, że koszt instalacji wewnętrznej na mieszkanie
wynosi od 9-16 tys. Złotych. Jako Fortum dofinansowujemy koszt wymiany do 15
tys. złotych na mieszkanie. Dodatkowe ewentualne koszty dla mieszkańca są
ustalane z właścicielem budynku. W tych ustaleniach jednak Fortum nie
uczestniczy.

•

Kto mi zrobi instalację wewnętrzną?
Instalacja wewnętrzna zostanie przeprowadzona przez wykonawcę wybranego
przez właściciela budynku.

•

Czy muszę zmienić grzejniki?
Nie ma takiej konieczności. Jeśli posiadasz już grzejniki, z których pracy jesteś
zadowolony, możesz bez problemu je pozostawić

•

Czy czeka mnie duży remont?
Najczęściej instalacja wewnętrzna w mieszkaniu nie wiąże się z dużym remontem.
Wszystko zależy od przyjętego sposobu realizacji przez wykonawcę, oraz obecnej
istalacji w budynku.

•

Czy z konkursu mogą skorzystać tylko mieszkańcy budynków zgłoszonych
do programu?
Tak, konkurs z oczyszczaczami przeprowadzamy wyłacznie mieszkańców
budynków zgloszonych do programu. Dla pozostałych mieszkańców Wrocławia
nie zgłoszonych do programu będą prowadzone dodatkowe konkursy w mediach.

•

Czy możecie zrobić instalacje wewnętrzna?
Niestety nie wykonujemy takiej usługi. Możemy jednak polecić firmy, które mogą
to zrobić.

