
CO TO JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

ZESKANUJ KOD QR
I WEJDŹ NA 

STRONĘ PROGRAMU

Czyste Powietrze to kompleksowy 
program, którego celem jest po-
prawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do powietrza z ist-
niejących jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub uniknięcie 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 
pochodzących z nowo budo-
wanych jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych.
Program obejmuje wy-
mianę starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomoderniza-
cję budynków jednoro-
dzinnych by efektywnie 
zarządzać energią. Dzia-
łania te nie tylko pomogą 
chronić środowisko, ale do-
datkowo zwiększą domo-
wy budżet, dzięki oszczęd-
nościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych:
 - będących właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalne-
go, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony 
w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, do-
finansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

pozostałych współwłaścicieli tego budynku/ lokalu.
- będących właścicielami/ współwłaścicielami nieruchomości, które 
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i budynek nie zo-
stał jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku 

gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie 
przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Dla tych Beneficjentów, których lokal mieszkalny został 
wyodrębniony po  01.01.2019 r. koszty poniesione na 
przedsięwzięcie są kwalifikowane w ramach limitu kosz-
tów przypadających na cały budynek.
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ZESKANUJ KOD QR
i zobacz film 

Zalecenia wstępne – instrukcja 
wypełniania wniosku

DLA KOGO?
Program adresowany jest do:

osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w  budynku jednorodzinnym lokalu 
z wyodrębnioną księgą wieczystą,

osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

DOFINANSOWANIE
Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

Dotacji   Pożyczki   Dotacji i pożyczki

CO OBEJMUJE DOFINANSOWANIE?
W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 
możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do 
sieci dystrybucji gazu.

TERMINY
Realizacja programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia:  
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Co udało się osiągnąć 
po ponad roku 
działania programu 
„Czyste Powietrze”?

Smog nie jest tylko niewinną mgłą.  
Jak się szacuje, z jego powodu umiera 

rocznie 45 tysięcy osób.

foto: Michał Jabłoński 
Fotografia

Podsumowując 15 miesięcy dzia-
łania programu priorytetowego „Czy-
ste Powietrze” wiemy, że złożono 
ponad 96 tys. wniosków na blisko 
2,1 mld zł i podjęto niemal 63,5 tys. 
uchwał o udzieleniu finansowania na 
ponad 1,2 mld zł. Jednak środków do 
dyspozycji jest znacznie więcej. Wciąż 
miliony polskich rodzin mogą uzyskać 
dofinansowanie, aby zapewnić sobie 
komfort cieplny w domu, czyste po-
wietrze i niższe rachunki.

Program „Czyste Powietrze”, fi-
nansowany ze środków krajowych 
zaplanowano do 2029 r. W tym czasie 
Rząd RP chce przeznaczyć miliardy 
złotych na wymianę kotłów na pali-
wa stałe wraz z przeprowadzeniem 
termomodernizacji około 3,6 mln do-
mów mieszkalnych w Polsce. Przede 
wszystkim są to domy jednorodzinne, 
ponieważ to ich ogrzewanie generuje 
najwięcej zanieczyszczeń do atmos-
fery.

zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających 
wymagania programu CZP;

docieplenie przegród budynku;

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej;

instalację odnawialnych źródeł energii  
(kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
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WARUNKI DOFINANSOWANIA
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji: 53 

tys. zł.
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia: 7 tys. zł.
• Oprocentowanie zmienne pożyczki: nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów 

bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości 
oprocentowania następuje w cyklu rocznym.

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: do 12 miesięcy od daty zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia.
• Okres realizacji przedsięwzięcia: 30 miesięcy od daty złożenia wniosku 

o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte po złożeniu wniosku 

o dofinansowanie.
• Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki poniesione po dniu złożenia 

wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona 
w  ostatnim protokole odbioru  robót wykonawcy lub w protokole końcowym 
w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.

SIEDEM KROKÓW
DO DOFINANSOWANIA

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: regulaminem naboru, 
programem priorytetowym, formularzem wniosku, 
załącznikami oraz instrukcjami.

ZBADAJ POTRZEBY BUDYNKU
Określ stan obecny i potrzeby budynku, na podstawie 
zaleceń w audycie energetycznym lub z pomocą 
uproszczonej analizy energetycznej we wniosku 
o  dofinansowanie; upewnij się, że wszystkie informacje, 
dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są 
prawidłowe.

WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie 
właściwego WFOŚiGW i o dołączeniu dokumentów 
potwierdzających dochód. Aby  wypełnić wniosek wejdź 
na Portal Beneficjenta na stronie właściwego terytorialnie 
WFOŚiGW.

PODPISZ UMOWĘ O DOFINANSOWANIE/POŻYCZKĘ
WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu 
Twojego wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dotację 
i pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania 
wniosek automatycznie staje się umową, bez potrzeby jej 
podpisywania (o czym wnioskodawca jest informowany 
pisemnie).

ZŁÓŻ WNIOSKI O PŁATNOŚCI
Środki mogą zostać wypłacone w kilku transzach po 
zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. 
Jeśli pojawią się zmiany w realizacji inwestycji, wystąp o 
odpowiednie zmiany w umowie.

ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie 
przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej 
niż 15% losowo wybranych, zakończonych przedsięwzięć. 
Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia 
w terminie do 3 lat od zakończenia jego realizacji.

ROZLICZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji 
przedsięwzięcia przez WFOŚiGW.
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Czyste ciepło w domu

To, co możemy zrobić dla siebie 
i najbliższych, to zadbać o czyste 
powietrze w swojej i ich okolicy.

Nie bez powodu smog znalazł się w grupie 
pięciu głównych czynników wskazywanych jako 

najbardziej szkodliwe dla zdrowia.

foto: Michał Jabłoński 
Fotografia

foto: Michał Jabłoński 
Fotografia

Czy kiedyś będziemy mogli ode-
tchnąć pełną piersią czystym powie-
trzem w mieście? Wiadomo już, że na-
wet jeden dom, w którym spalane są 
paliwa stałe słabej jakości do tego w 
przestarzałym urządzeniu, zaszkodzi 
mieszkańcom w promieniu kilkuset 
metrów. Indywidualnie ogrzewanych 
domów jest w Polsce ponad 4 mln. 
Wiele osób uważa, że nowoczesne i 
niskoemisyjne ogrzewanie jest drogie 
i wymiana pojedynczego pieca nic nie 
zmieni. Czy to prawda?

Zjawisko tzw. niskiej emisji to wpro-
wadzenie zanieczyszczeń do powietrza 
na wysokości do 40 m nad powierzchnią 

ziemi. Pochodzi m.in. z kominów domów 
jednorodzinnych czy też w mniejszym 
stopniu z rur wydechowych samocho-
dów. Na niską emisję składają się m.in. 
szkodliwe drobne frakcje cząstek sta-
łych (pyły PM10 i PM2,5) oraz wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA). Niska emisja odpowiada za złą 
jakość powietrza (przekraczanie norm 
jakości powietrza), a w określonych wa-
runkach za powstawanie smogu. Smog 
nie jest naturalnym zjawiskiem atmos-
ferycznym. Zawsze, aby wystąpił smog, 
muszą nałożyć się dwa czynniki: nieko-
rzystna pogoda oraz zanieczyszczenia 
powietrza powstałe w skutek działalno-
ści człowieka.
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Zawonia      
ul. Trzebnicka 11; 55-106 Zawonia

e-mail: ochrona.srodowiska@zawonia.pl; 
urzad@zawonia.pl

Dobroszyce
Rynek 16; 56-410 Dobroszyce

e-mail: srodowisko@dobroszyce.pl;  
sekretariat@dobroszyce.pl

Bierutów
Moniuszki 12; 56-420 Bierutów,
e-mail: bierutow@bierutow.pl

Udanin         
55-340 Udanin 26

e-mail: ug@udanin.pl

Grębocice   
ul.Głogowska 3; 59-150 Grębocice

e-mail: srodowisko@grebocice.com.pl; 
sekretariat@grebocice.com.pl

Gaworzyce
ul. Dworcowa 95; 59-180 Gaworzyce

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl

Chojnów
ul. Fabryczna 1; 59-225 Chojnów
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Kudowa-Zdrój       
ul. Zdrojowa 24; 57-350 Kudowa-Zdrój

e-mail: kudowa@kudowa.pl

Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

e-mail: um@polanica.pl

Duszniki-Zdrój
Rynek 6; 57-340 Duszniki-Zdrój

e-mail: projekty@duszniki.pl; bp@duszniki.pl

Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17; 58-310 Szczawno-Zdrój,

e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl

Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca

e-mail: sekretariat@gluszyca.pl;

Podgórzyn  
ul. Żołnierska 14; 58-562 Podgórzyn

e-mail: gmina@podgorzyn.pl;

Szklarska Poręba
ul. Granitowa 2; 58-580 Szklarska Poręba
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl

Zgorzelec    
Kościuszki 70; 59-900 Zgorzelec

e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Nowogrodziec
Rynek 1; 59-730 Nowogrodziec
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl

Bystrzyca Kłodzka                                                                                                                                          
ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Ząbkowice Śląskie                                                                                                                                          
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Gromadka                                                                                                                                              
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Pieńsk                                                                                                                                                
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

Boguszów-Gorce                                                                                                                                        
    Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce

Kunice                                                                                                                                                
ul. Gwarna 1, 59- 216 Kunice

Stronie Śląskie                                                                                                                                          
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

Góra                                                                                                                                                  
56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1

Ścinawa                                                                                                                                               
Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Trzebnica                                                                                                                                             
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Rudna                                                                                                                                                 
Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

Ziębice                                                                                                                                               
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE ?
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W SIEDZIBACH GMIN

Po pierwsze są to przyczyny 
techniczne. Jeżeli budynek jest 
nieefektywny energetycznie 
(ściany i dach są słabo zaizolo-
wane, a okna i drzwi nieszczelne), 
jeśli piec jest przestarzały, a insta-
lacja źle założona, to nawet dla 
stosunkowo zamożnych rodzin 
sezon grzewczy może być zbyt 
kosztowny.

Na drugim miejscu są faktycznie 
przyczyny ekonomiczne – ograni-
czone dochody, duże wydatki na 
inne niezbędne cele, utrzymujące 
się zaległości w opłatach.

Po trzecie, ubóstwo energetyczne 
może wynikać z niewłaściwego 
korzystania z energii. Wietrze-
nie przy włączonych grzejnikach, 
pozostawianie włączonych zbęd-
nych urządzeń czy inne przejawy 
niefrasobliwości (albo niewiedzy) 
mogą wywindować rachunki po-
nad znośny dla rodziny poziom.

Największe ryzyko ubóstwa ener-
getycznego dotyczy wolnosto-
jących domów jednorodzinnych 

zbudowanych w małych miej-
scowościach przed 1960 rokiem, 
wyposażonych w tzw. lokalne 
centralne ogrzewanie. Z kolei 
mieszkańcy wielorodzinnych bu-
dynków powstałych w dużych 
miastach po roku 2006, ogrze-
wanych z sieci, są najrzadziej do-
tknięci tym problemem. To jednak 
tylko statystyka – niedogrzane 
domy można spotkać także w wil-
lowych dzielnicach dużych miast.

Wbrew pozorom ubóstwo energetyczne nie musi się wiązać z ubóstwem ekonomicznym. 
Powody tego zjawiska są bardzo różne.

Kogo dotyka energetyczne ubóstwo?

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ  

NAJBLIŻSZY PUNKT 
OBSŁUGI KLIENTA

Dym zawiera substancje szkodliwe  
dla naszego zdrowia i życia.

Wałbrzych
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