
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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UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
- BIP URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Dym zawiera substancje 
szkodliwe dla naszego życia 
i zdrowia.

Michał Jabłoński Fotografia

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

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.

ZESKANUJ KOD QR
sprawdź Biuletyn Informacji  
Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa  
Dolnośląskiego  

SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄ-
SKIEGO W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R. 
PRZYJĄŁ UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Sejmik Województwa Dolnośląskie-
go w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął 
uchwały w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa dolnośląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie 
paliw.

Uchwały zostały opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. 
(poz.5153, 5154, 5155).

Załączniki:
Obwieszczenie Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. 
Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie 
paliw.

Uzasadnienie do uchwały Nr 
XLI/1405/17.

Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie wprowadze-
nia na obszarze uzdrowisk w woje-
wództwie dolnośląskim ograniczeń i 
zakazów w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie 
paliw.

Uzasadnienie do uchwały Nr 
XLI/1406/17.

Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa dolnoślą-

skiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław 
i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

Uzasadnienie do uchwały Nr 
XLI/1407/17.

Uzasadnienie zawierające infor-
macje o udziale społeczeństwa w po-
stępowaniu oraz o tym, w jaki sposób 
zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi i 
wnioski zgłoszone w związku z udzia-
łem społeczeństwa w postępowaniu, 
którego przedmiotem jest opracowanie 
uchwał w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa dolnośląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie 
paliw (z dołączonym tabelarycznym ze-
stawieniem rozpatrywanych opinii jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz 
pozostałych uwag i wniosków).

ZESKANUJ 
KODY QR
POBIERZ 

UCHWAŁY 
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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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Dolnośląskie uchwały antysmogowe
W województwie dolnośląskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe.
Wybrane dolnośląskie uzdrowiska.

Dziećmorowice

Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego docelowo 
wprowadza na terenie stref A i B ochrony 
uzdrowiskowej wybranych uzdrowisk za-
kaz ogrzewania węglem (bez wyjątków) i 
drewnem – z dwoma wyjątkami.
Zakaz ogrzewania węglem i częściowo 
drewnem będzie obowiązywał w strefach A 
i B ochrony uzdrowiskowej następujących 
uzdrowisk: Jelenia Góra-Cieplice, Dusz-
niki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, 
Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-
-Zdrój. Tu – w odróżnieniu od Wrocławia 
– nie będzie możliwości ogrzewania drew-
nem w sytuacji braku dostępu do gazu lub 
sieci ciepłowniczej. Drewno dopuszczone 
będzie wyłącznie do użytku „rekreacyjne-
go” w kominkach.
W strefie C ochrony uzdrowiskowej w/w 
uzdrowisk: Jelenia Góra-Cieplice, Duszni-
ki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lą-
dek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój 
dopuszczone będzie ogrzewanie biomasą 
jako podstawowym źródłem ciepła – w in-
stalacjach spełniających wymogi ekoprojek-
tu oraz tylko tam, gdzie brak jest możliwości 
przyłączenia sieci gazowej i ciepłowniczej.
We wszystkich strefach ochrony uzdrowi-
skowej uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój, Świe-
radów-Zdrój, Długopole-Zdrój, Przerze-
czyn-Zdrój dopuszczone będzie ogrzewanie 
zarówno węglem jak i drewnem, docelowo 
w kotłach spełniających wymogi zarówno 
emisyjne jak i sprawności wg ekoprojektu.
Od 1 lipca 2018 nie można spalać we 
wszystkich strefach ochrony wszystkich 
w/w uzdrowisk:
• mułu i flotokoncentratu,
• węgla brunatnego,
• węgla kamiennego, który według deklaracji 

producenta zawiera ziarno poniżej 3mm,
• drewna o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów i pieców w dol-
nośląskich uzdrowiskach:
• Od 1 lipca 2018 nie można w nowych bu-

dynkach montować ogrzewania niezgod-
nego z uchwałą.

• Od 1 lipca 2024 mieszkańcy dolnoślą-
skich uzdrowisk będą musieli pozbyć się 
kotłów i pieców niespełniających wymo-
gów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 
303-5:2012.

• Od 1 lipca 2028 nie będzie już można 
użytkować kotłów i pieców spełniających 
wymogi emisyjne klas 3, 4 i 5. w/w normy.

Granice stref ochrony uzdrowiskowej są 
ustalane dla każdej miejscowości uzdrowi-
skowej osobno i potrafią wykraczać poza tę 
miejscowość (zwłaszcza strefa C), dlatego 
powyższe wymogi najpewniej dotkną tak-

że mieszkańców okolic w/w uzdrowisk. In-
formacji o strefach ochrony danego uzdro-
wiska trzeba szukać na stronach danego 
Urzędu Gminy.

Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego dotyczy terenu 
województwa dolnośląskiego poza strefa-
mi ochrony uzdrowisk i Wrocławiem.
Docelowo na w/w obszarze woj. dolnoślą-
skiego eksploatowane mogą być kotły i pie-
ce na węgiel i drewno: spełniające wymogi 
emisyjne ekoprojektu (dopuszczone jest 
doposażenie starego sprzętu w urządzenie 
filtrujące), pozbawione rusztu awaryjnego.
Od 1 lipca 2018 nie można spalać w woje-
wództwie dolnośląskim:
• mułu i flotokoncentratu,
• węgla brunatnego,
• węgla kamiennego, który według deklaracji 

producenta zawiera ziarno poniżej 3mm,
• drewna o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów i pieców w woje-
wództwie dolnośląskim:
• Od 1 lipca 2018 nie można w nowych bu-

dynkach montować ogrzewania niezgod-
nego z uchwałą.

• Od 1 lipca 2024 mieszkańcy wojewódz-
twa dolnośląskiego będą musieli pozbyć 
się kotłów i pieców niespełniających wy-
mogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 
303-5:2012.

• Od 1 lipca 2028 nie będzie już można 
użytkować kotłów i pieców spełniających 
wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Wrocław (zakaz węgla i częściowo drewna) 

Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego docelowo 
wprowadza na terenie Wrocławia zakaz 
ogrzewania węglem i drewnem – z dwoma 
wyjątkami.

ŻRÓDŁA
www.czysteogrzewanie.pl/podstawy/
uchwaly-antysmogowe
www.wnp.pl
www.magazynbiomasa.pl
www.gramwzielone.pl

ZESKANUJ 
KODY QR
POBIERZ 

UCHWAŁY UZDROWISKA

WROCŁAWPOZA UZDROWISKAMI
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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

Wszystkie te rozwiązania wymagają wkładu finansowego. Tutaj zarówno 
budujący, jak i remontujący, mogą liczyć na wsparcie z programu „Czyste 
Powietrze”. Możesz w ten sposób dofinansować zakup, montaż i instalację:
• węzłów cieplnych,
• systemów ogrzewania elektrycznego,
• kotłów olejowych,
• kotłów kondensacyjnych gazowych,
• powietrznych pomp ciepła,
• pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody,
• kotłów na paliwa stałe,
• wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Remontując dom możesz też uzyskać dofinansowanie demontażu starego 
nieefektywnego kotła, docieplenia budynku, wymiany okien i drzwi, mon-
tażu mechanicznej wentylacji odzyskującej ciepło, a także montażu albo 
modernizacji instalacji CO lub CWU.

Jeśli chcesz stać się prosumentem i po budowie lub remoncie domu 
wytwarzać energię z odnawialnych źródeł, “Czyste Powietrze” pozwo-
li ci sfinansować zakup i montaż kolektorów słonecznych i mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej.

Finansowanie - przypominamy!

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ  

NAJBLIŻSZY PUNKT 
OBSŁUGI KLIENTA

Dziećmorowice
Kraszowice
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