
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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Na co zwraca uwagę kampania 
„Czyste Powietrze”?

Witoszów Dolny 

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.

• Przekonuje, że poszczególne wybory (np. rodzaju 
ogrzewania), codzienne indywidualne zachowania i 
nawyki warunkują stan jakości powietrza. Powietrza, 
od którego zależy nasze zdrowie i stan środowiska.

• Uświadamia faktyczną (potwierdzoną badaniami) 
przyczynę złej jakości powietrza w Polsce. Niska 
emisja, czyli spaliny z domowych kominów, to główna 
przyczyna smogu. Możemy jej przeciwdziałać. Należy 
na początek wymienić piec starej generacji na 
urządzenie nowszej technologii, a budynek ocieplić. 
Nie bez znaczenia jest rodzaj opału – najgorsze w 
skutkach dla zdrowia i środowiska są śmieci.

• Przełamuje barierę finansową.

• Wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” 
pozwala na wymianę pieców i termomodernizację 
budynków bez względu na sytuację finansową 
rodziny. Dzięki temu można zmniejszyć koszty 
eksploatacji pieców. Odpowiednia izolacja budynku 
pozwala na duże oszczędności.

• Zapoznaje z warunkami rządowego programu.

• Kampania przybliża zasady przyznawania środków 
pieniężnych i ich wysokość, określa grupę adresatów 
programu, a także niezbędną dokumentację.

• Propaguje świadomość i aktywność ekologiczną.

• Biorąc pod uwagę, że zachowania szkodzące 
środowisku często wynikają z niewiedzy i poczucia 
zbiorowej bezkarności, kampania zwraca się 
do maksymalnie szerokiego grona odbiorców i 
podkreśla ich sprawczość. Sugeruje też społeczną 
adorację postaw proekologicznych.

• Czyste powietrze jest dobrem dostępnym nam 
wszystkim – każdy z nas może zadbać o poprawę jego 
jakości.
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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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Trzy razy więcej

Smog w łonie matki

Rak płuc bez papierosów

Czyste powietrze

Ponosimy odpowiedzialność

Okolice 
Nowej Rudy 

Dzieci żyjące w smogu często mają cho-
re spojówki, kaszlą, mają objawy przezię-
bienia, spada ich odporność, przez co ata-
kują je bakterie i wirusy. W efekcie czego 
opuszczają zajęcia w przedszkolu lub szko-
le. Chorują także przewlekle np. na astmę. 
W Polsce z tą chorobą zmaga się już 6% 
dzieci. W Krakowie, który stał się wizytów-

ką walki o czyste powietrze, jest to 16% 
dzieci. Dziś chorujące przewlekle dzieci 
to w  przyszłości dorośli, którzy nie będą 
w  pełni aktywni zawodowo i społecznie. 
Jakość ich życia będzie niższa. Kolejnym 
etapem będzie jesień życia przeplatana 
chorobami. Ostatecznie smog może skrócić 
życie nawet o 2 lata.

Co gorsza smog zbiera żniwo zanim się 
jeszcze urodzimy. Przenika przez naczynia 
wprost do płodów. We krwi pępowinowej 
wykrywane są wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA), które łączą 
się z materiałem genetycznym. Według 
badań prowadzonych od 2000 roku przez 
Zakład Epidemiologii z Katedry Epidemio-
logii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM z 
Krakowa i Uniwersytet w Nowym Jorku (Co-
lumbia University New York), których celem 

było określenie wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie noworodków i dzieci, 
smog szkodzi jeszcze zanim pojawimy się 
na świecie. Z analiz wynika, że smog odpo-
wiada za niższą masę urodzeniową, mniej-
szy obwód główki, mniejszą długość ciała. 
U dzieci pięcioletnich objętych badaniami 
od czasu płodowego obserwowano mniej-
szą objętość płuc. U tych samych dzieci na-
ukowcy zaobserwowali też gorsze wyniki 
zdolności poznawczych.

Prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Cen-
trum Alergologii Klinicznej i Środowisko-
wej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
zwraca uwagę, że długotrwała ekspozycja 
na będące w powietrzu zanieczyszczenia 
zwiększa ryzyko, że zachorujemy na raka. 

Najczęstszym nowotworem łączonym ze 
smogiem jest rak płuc. Wielokrotnie budzi 
zdziwienie fakt, że osoby niepalące papie-
rosów zapadają na tę właśnie chorobę. To 
efekt wdychania drobinek zanieczyszczeń 
znajdujących się w powietrzu.

Między innymi dlatego właśnie re-
sort środowiska realizuje program „Czy-
ste Powietrze” – by wesprzeć wymianę 
indywidualnych starych kotłów na pali-
wa stałe na nowoczesne niskoemisyjne 
urządzenia. Dodatkowo korzystając ze 
wsparcia na termomodernizację za-

pewniamy sobie także niższe rachunki 
za ogrzewania na lata. Warto też pomy-
śleć o czystym powietrzu już na etapie 
budowy wymarzonego domu. Program 
umożliwia ubieganie się o wsparcie już 
na etapie posiadanej zgody na rozpoczę-
cie budowy.

O tym, jaki jest stan powietrza, jeste-
śmy często informowani. W skrajnych 
przypadkach ogłaszane są alarmy smo-
gowe. Co jeśli się pojawią? Przecież nie 
możemy zamknąć się w czterech ścianach. 
Koniecznym jest wtedy nie palić w komin-
ku, poza tym warto unikać przebywania 
na zewnątrz, nie uprawiać wtedy joggin-
gu, nie spacerować. W dużej mierze sami 

ponosimy odpowiedzialność za jakość po-
wietrza w miejscu, w którym mieszkamy. 
W walce o czyste powietrze każdy zlikwi-
dowany „kopciuch” się liczy. Jedno pale-
nisko, w którym spalane są słabej jakości 
paliwa dostarcza trucizn 200 sąsiadom. 
Czasem palenie w piecu to nie wybór, 
a  efekt niewystarczająco dobrej sytuacji 
ekonomicznej, by móc coś zmienić.
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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

Pyły zawieszone przedostają się 
do naszych dróg oddechowych. Ich 
szkodliwość jest obiektem badań 
począwszy od lat 90. XX wieku. 
Same cząsteczki pyłu zawieszone-
go PM10 powodują, że kaszlemy, 
dławimy się, mamy objawy alergii. 
Mniejsze – PM2,5 – przedostają 
się do płuc. W zanieczyszczonym 
powietrzu znajdują się jeszcze 
mniejsze drobiny, które z łatwo-
ścią przenikają do wątroby, nerek, 
mózgu i serca. Na zanieczyszcze-
nie powietrza składają się także 
kancerogenne wielopierścienio-

we węglowodory aromatyczne 
(WWA), np. benzo(a)piren czy naf-
talen. Szczególnie szkodliwe jest 
wysokie stężenie tych substancji 
w powietrzu właśnie podczas nie-
korzystnych warunków meteoro-
logicznych, skutkujących powsta-
waniem incydentów smogowych. 
Cała ta mieszanina toksycznych 
substancji jest wdychana przez 
miliony Polaków. To nic, że część 
z  nich nie pali. I tak jest narażo-
na na zachorowanie na choroby 
przez lata utożsamiane ze skutka-
mi nałogu tytoniowego.

Uszkodzenia mózgu, 
wątroby, serca i płuc

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ  

NAJBLIŻSZY PUNKT 
OBSŁUGI KLIENTA

Okolice Nowej Rudy 
Okolice Nowej Rudy 
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