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Aktualności

Dofinansowanie wymiany kotłów c.o.

Wnioski o dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. w
Gminie Kolbuszowa – nabór do 20 lipca 2018 r.
2018-07-06
Do dnia 20 lipca 2018 r. można składać wnioski w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości
powietrza w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”.
poz: art-news

Barszcz sosnowskiego
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Barszcz Sosnowskiego- informacja
2018-07-06
W nawiązaniu do pisma Wojewody Podkarpackiego w załączeniu przestawiam informację
dotyczącą występowania i szkodliwych działań Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi
Manden). Tegoroczna pogoda może sprzyjać rozwojowi tej rośliny, która to zaczyna pojawiać
się coraz częściej na terenach mieszkalnych.
poz: art-news

Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego

Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego
2018-07-05
W dniu 23 kwietnia 2018 roku na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta
uchwała nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw.
„uchwała antysmogowa” opublikowana w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 18 maja 2018 r., pod poz.
2498.
poz: art-news

Montaż odnawialnych źródeł energii – Grupowy Program Dofinansowań

Montaż odnawialnych źródeł energii – Grupowy Program
Dofinansowań
2018-07-04
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Firma PROMAG POLSKA Sp. z o.o. oferuje montaż na terenie Gminy Kolbuszowa instalacji
ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych z dofinansowaniem, wynoszącym około
50%.
poz: art-news

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów c.o.

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany kotłów c.o. w
Gminie Kolbuszowa – informacja o możliwości złożenia
wniosku na listę rezerwową
2018-06-22
W dalszym ciągu można składać wnioski w ramach projektu p.n.: „Poprawa jakości powietrza
w Gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”. Zgłoszenia
będą umieszczane na liście rezerwowej w kolejności wpływu, w związku z czym uiszczenie
opłaty w wysokości 80 złotych będzie wymagane dopiero w terminie późniejszym - po
przeprowadzeniu weryfikacji technicznej budynku.
poz: art-news
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