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CO TO JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?
Program skierowany jest do osób fizycznych:
- będących właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony
w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie 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 został 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.

Czyste Powietrze to kompleksowy
program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie
emisji zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program obejmuje wymianę starych pieców
i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych by efektywnie
zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

INFOLINIA
ZADZWOŃ
607 700 370
ZESKANUJ KOD QR
I WEJDŹ NA
STRONĘ PROGRAMU

Dla tych Beneficjentów, których lokal mieszkalny został
wyodrębniony po 01.01.2019 r. koszty poniesione na
przedsięwzięcie są kwalifikowane w ramach limitu kosztów przypadających na cały budynek.
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Ekonomicznie
i ekologicznie
W badaniu „Barometr zdrowych domów” z 2015 roku jako główną
przyczynę wychładzania domów Polacy wskazali chęć obniżenia
kosztów ogrzewania (25% badanych). Na kolejnych pozycjach były
wymieniane „trudności z utrzymaniem ciepła” i „niewydajny system
ogrzewania”. Jeśli dom nie jest poddany termomodernizacji, bardzo
trudno uzyskać w nim jednak komfort cieplny. Rosnące koszty nie
zmniejszają niewygody, z kolei przebywanie w pomieszczeniach,
w których panują niewłaściwe warunku cieplne w ostatecznym
rozrachunku wcale nie przynoszą realnych oszczędności.
Niskoemisyjne systemy ogrzewania w
połączeniu z termomodernizacją budynków pozwalają na realne obniżenie kosztów użytkowania domu. Wybierając dziś
odpowiednie rozwiązanie należy patrzeć
w przyszłość: uwzględnić postępujący
wiek osób zajmujących się obsługą ogrzewania i zmieniające się potrzeby rodziny
(narodziny, a w dalszej perspektywie wyprowadzka dzieci). Warto też poddać budynek specjalistycznemu badaniu – audytowi
energetycznemu i dopiero w oparciu o jego
wyniki szukać odpowiedniego rozwiązania,
porównując oferty dostępnych rozwiązań.
Jest kilka możliwości ogrzewania domu
w sposób ekologiczny i ekonomiczny:
1. podłączenie się do sieci ciepłowniczej;
2. kocioł na gaz (CNG lub LPG);
3. pompa ciepła (powietrzna, wodna,
gruntowa);
4. nowoczesny kocioł V klasy na paliwo
stałe (węgiel, pelety, drewno, olej);
5. kocioł elektryczny.
Jeśli zdecydujemy się na kocioł elektryczny lub pompę ciepła, energię do ich
zasilania możemy wyprodukować sami
dzięki niewielkim turbinom wiatrowym
montowanym na dachu lub panelom
fotowoltaicznym. Możemy także zamontować kolektory słoneczne, które będą
podgrzewać wodę (przy czym w polskich
warunkach niezbędny będzie dodatkowy system dogrzewający wodę w mniej
słoneczne dni).

Słotwina

Wyzwaniem dla wielu właścicieli domów jest sfinansowanie termomodernizacji budynku i wymiany źródła ciepła.
Dotyczy to także budynków nowopowstających – zapewnienie właściwego
ogrzewania oznacza konkretne wydatki
w czasie budowy. Odpowiedzią na te
potrzeby jest właśnie program „Czyste
Powietrze”, mający m.in. na celu realną
redukcję tzw. niskiej emisji pochodzącej
z wykorzystania indywidualnych kotłów
grzewczych na paliwa stałe. Elementem programu jest wsparcie finansowe
właścicieli domów. Dzięki programowi
możliwe jest częściowe sfinansowanie
zakupu, instalacji i montażu:
• kotłów elektrycznych, olejowych i gazowych,
• pomp ciepła,
• kotłów na paliwa stałe V klasy,
• wentylacji mechanicznej odzyskującej
ciepło.

SIEDEM KROKÓW

DO DOFINANSOWANIA
1

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

2
3
4
5

Remontujący zyskują wsparcie przy:
• demontażu nieefektywnych kotłów,
• dociepleniu budynków,
• zakupie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła,
• modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania i podgrzewającej wodę.

6

Dodatkowo w programie „Czyste
Powietrze” przewidziano wsparcie dla
prosumentów, czyli osób chcących kupić
i zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne.

7

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
przedsięwzięcia przez WFOŚiGW.

realizacji

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.
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Jakość powietrza w Polsce

Świdnica

W Polsce w styczniu 2017 roku zmarło aż o ponad 23% osób więcej, niż rok wcześniej. NFZ zestawił
te dane z odczytami pomiarów stężenia pyłów PM10 wykonywanymi przez Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska. Okazało się, że również zanieczyszczenie powietrza było wtedy wyższe, niż
w poprzednich latach. W kilku miastach odwoływano zajęcia w szkołach, wprowadzono darmową
komunikację miejską i informowano o złym stanie powietrza, zalecano unikać wychodzenia z domów.
Oczywiście, nie można zrzucić
całej winy na smog – w tym czasie
odnotowano też bardzo niskie temperatury powietrza, które osłabiają
organizm. Po głębszych analizach
uznano jednak złą jakość powietrza
za jedną z głównych przyczyn większej umieralności Polaków. Z kolei
przyczyną największych zanieczyszczeń powietrza jest nieprawidłowe
ogrzewanie.
Dramatycznie zły stan jakości
powietrza w okresie jesienno-zimowym utrzymywał się latami m.in. w
Krakowie. Kraków też był miastem
kopcących kominów – nie fabrycz-

nych, ale właśnie domowych, z pieców lokalnego ogrzewania. “Ciemne
skłębione zasłony” których nie może
rozgonić wiatr z piosenki Kory to
nie tylko poetycka metafora, było
je doskonale widać choćby z kopca
Kościuszki. Władze, pobudzane do
działania przez organizacje pozarządowe, podjęły zdecydowane kroki.
Od 1 września 2019 roku obowiązuje w tym mieście zakaz spalania
paliw stałych. Wcześniej miasto
wprowadziło system dopłat do wymiany kotłów i pieców najniższej klasy. Osoby, które nie zastosowały się
do uchwały, muszą liczyć się z kon-

trolami, pouczeniami, karami, a nawet skierowaniem sprawy do sądu.
Co ważne, mieszkańcy zaczęli
zwracać uwagę na jakość powietrza, którym oddychają i wielokrotnie sami alarmowali straż miejską.
Dotarło do nich, że paląc w nieodpowiednich urządzeniach albo
świadomie wkładając do pieca impregnowane deski, płyty laminowane, gumę czy granulat pochodzący
ze starych opon, truje się nie tylko całą okolicę, ale również siebie
i swoją rodzinę. Jedno nieodpowiednie palenisko może zabrać czyste powietrze kilkuset sąsiadom.

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

ZESKANUJ KOD QR
i zobacz film
Zalecenia wstępne – instrukcja
wypełniania wniosku

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:
zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających
wymagania programu CZP;

wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej;

docieplenie przegród budynku;

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

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

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

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia:
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
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GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE ?
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W SIEDZIBACH GMIN
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

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;

Grębocice
ul.Głogowska 3; 59-150 Grębocice
e-mail: srodowisko@grebocice.com.pl;
sekretariat@grebocice.com.pl

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

Gaworzyce
ul. Dworcowa 95; 59-180 Gaworzyce
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl

Zgorzelec
Kościuszki 70; 59-900 Zgorzelec
e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.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

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

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

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

Jak możemy poprawić
jakość powietrza,
którym oddychamy?
Dla wielu osób kupowanie paliwa niskiej jakości to niestety nie
wybór, ale często ekonomiczna
konieczność. Także z myślą o nich
przygotowano program „Czyste
Powietrze”, który umożliwia wymianę nieefektywnych urządzeń
CO i CWO, docieplenie domów, wymianę starych okien i drzwi. Dzięki
pożyczkom i dotacjom można znacząco i trwale obniżyć rachunki za
ogrzewanie, a nawet produkować
prąd na własne potrzeby.

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ
NAJBLIŻSZY PUNKT
OBSŁUGI KLIENTA
Dym zawiera substancje
szkodliwe dla naszego
życia i zdrowia.

Decydując się na remont lub modernizację inwestor musi rozważnie zdecydować, jaki rodzaj ogrzewania wybierze. Swoje decyzje powinien opierać
na rzetelnych danych. Dlatego, zanim
przystąpi się do zakupu urządzeń, warto przeprowadzić audyt energetyczny
budynku i dopiero po nim dopasowywać odpowiedni (nisko- lub zeroemisyjny) system ogrzewania. Może
on być w dużej mierze sfinansowany
z programu „Czyste Powietrze”.
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