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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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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.

ZESKANUJ KOD QR
I WEJDŹ NA STRONĘ
BENEFICJENTA
CELEM REJESTRACJI

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.

Co to jest SMOG?
Wielu z nas jeszcze nie słyszało pojęcia SMOG, a ci którzy je kojarzą często mylą SMOG Los Angeles
je z angielskim określeniem słowa dym - smoke. Czym jest SMOG i dlaczego To smog, który powstaje przede
wszystkim w letnich miesiącach.
musimy walczyć o czyste powietrze? Dowiecie się tego właśnie z naszego cyklu Występuje głównie w strefach subtropikalnych. Smog typu Los Angeinformacyjnego CZYSTE POWIETRZE.
SMOG czyli co?

Często mylimy definicję pojęcia
SMOG, błędnie tłumacząc angielski leksem określający dym. Prawidłowo ta zbitka słowna wywodzi się z mieszanki dwóch słów:
“smoke”, czyli “dym” oraz “fog”,
czyli “mgła”. Powszechnie przyjmuje się, że smog jest właśnie taką
sztuczną mgłą. Ta dymna mgła powstaje w sposób nienaturalny, jako
efekt poczynań człowieka przy
współudziale pewnych niesprzyjających zjawisk w przyrodzie. Skutkiem tego jest wymieszanie się
powietrza z zanieczyszczeniami
i spalinami – to niepożądany rezultat degradacyjnej działalności
homo sapiens.

Znamy przyczyny

Musimy sobie zdać sprawę, że
przyczyną takiego stanu są między
innymi: fabryki, coraz większa liczba samochodów spalinowych, a w
skupiskach miejskich - palenie węglem, drewnem, śmieciami i innymi
paliwami stałymi w piecach. Należy
również zwrócić uwagę na fakt, że
za pojawienie się smogu odpowiadają ponadto: pogoda, warunki klimatyczne, a także ogólne uwarunkowania terenu. Warto podkreślić,
że o wiele trudniej będzie pozbyć
się zanieczyszczeń, gdy dzielnica
miasta bądź same miasto leży w kotlinie. Przy bezwietrznej pogodzie
uniemożliwia to rozprzestrzenienie

się i rozrzedzenie smogu, gęsto zawisającego nad miejscowością.

Różne rodzaje smogu

Istnieje także smog napływowy
– czyli zjawisko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na inne obszary. Efekt jest taki, że oczyszcza
się powietrze w jednym miejscu,
z kolei w drugim - staje się ono
bardziej zanieczyszczone. Warto
też wiedzieć, że w Polsce mamy
do czynienia nie tylko ze smogiem
typu londyńskiego, lecz również
typu Los Angeles, z uwagi na zanieczyszczenia komunikacyjne.

les składa się m.in. z gazów, w tym
tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. W Polsce możemy
go dostrzec w okresach letnich.
Do jego powstawania przyczyniają
się pojazdy spalinowe w zatłoczonych ulicach miast.

SMOG londyński

To smog charakterystyczny dla
umiarkowanej strefy klimatycznej
i powstający głównie od listopada
do stycznia (czasem marca). Ten rodzaj smogu to mieszanka różnych
pyłów, wzbogacona o tlenki siarki,
azotu, węgla i o sadzę.
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DLA KOGO?

PODZIAŁ ZANIECZYSZCZEŃ
Podział zanieczyszczeń występujących
w powietrzu tworzących smog, wyróżnionych według kryteriów określonych
przez UE:

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?

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

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów
inwestycji:
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.
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

Ocena pod względem ochrony zdrowia:
• dwutlenek siarki (SO2)
• dwutlenek azotu (NO2)
• tlenek węgla (CO)
• benzen (C6H6)
• ozon (O3)
• pył drobny PM10
(o średnicy do 10µm)
• pył drobny PM2,5
(o średnicy do 2,5 µm)
• metale ciężkie: ołów (Pb),
arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd)
oznaczane w pyle PM10
• benzo(a)piren oznaczany
w pyle PM10
Ocena pod względem ochrony roślin:
• dwutlenek siarki (SO2)
• tlenki azotu (NOx)
• ozon (O3)
Szkodliwość
Cząsteczki pyłu PM10 trafiają do górnych dróg oddechowych oraz do płuc.
Pył PM2,5 jest na tyle mały, że uczestniczy w wymianie gazowej, czyli trafiając
do płuc dostaje się do pęcherzyków powietrznych a stamtąd bezpośrednio do
krwiobiegu. Dlatego pył PM2,5 uważa
się za groźniejszy, gdyż ma większą łatwość przenikania w głąb organizmu pokonując barierę powietrze - krew.
Ekspozycja na drobny pył może
powodować:
• przedwczesną śmierć osób z chorobami serca bądź płuc
• nieregularną pracę serca, ataki serca
• pogorszenie funkcji płuc np. trudności
z oddychaniem, zadyszkę
• podrażnienie dróg oddechowych,
kaszel
• nasilenie objawów astmy
• Osoby z chorobami serca bądź płuc,
osoby starsze oraz dzieci są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ
pyłów zawieszonych
Duże stężenie pyłów PM2,5 znacząco
zmniejsza widoczność, tworząc charakterystyczną „brudną” mgłę.
Pyły są zanieczyszczeniami transgranicznymi czyli mogą być przenoszone
na duże odległości (szczególnie lżejsze
pyły PM2,5), a następnie osiadać na
ziemi i wodzie. W zależności od składu
chemicznego pyłu, może on oddziaływać na ekosystem:
• wpływać na kwaśność jezior i rzek
• zaburzać równowagę składników odżywczych w wodach przybrzeżnych
i dużych dorzeczach
• zmniejszać ilość składników odżywczych w glebie
• uszkadzać wrażliwe lasy i uprawy
•
wpływać na naturalne zróżnicowanie ekosystemu
• przyczyniać się do kwaśnych deszczy.
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GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE ?
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE: PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA W SIEDZIBACH GMIN
Polanica-Zdrój
ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
e-mail: um@polanica.pl

Zawonia
ul. Trzebnicka 11; 55-106 Zawonia
e-mail: ochrona.srodowiska@zawonia.pl;
urzad@zawonia.pl

Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka
Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

Duszniki-Zdrój
Rynek 6; 57-340 Duszniki-Zdrój
e-mail: projekty@duszniki.pl; bp@duszniki.pl

Dobroszyce
Rynek 16; 56-410 Dobroszyce
e-mail: srodowisko@dobroszyce.pl;
sekretariat@dobroszyce.pl

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

Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17; 58-310 Szczawno-Zdrój,
e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl

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

Kunice
ul. Gwarna 1, 59- 216 Kunice

Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca
e-mail: sekretariat@gluszyca.pl;

Udanin
55-340 Udanin 26
e-mail: ug@udanin.pl

Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Góra
56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1

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

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

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

Ścinawa
Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Rudna
Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Ziębice
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

Bystrzyca Kłodzka
ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Normy dla pyłu PM10 - Polska

Normy dla pyłu PM2,5 - Polska

poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 40 µg/m3

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:

poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 50 µg/m3
(przekroczenie dopuszczalne maksymalnie 35 razy w roku)

w latach 2015 - 2019: 25 µg/m3

poziom informowania stężenia średniego 24-godzinnego: 200 µg/m3
poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 µg/m3

Zalecana przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO)
norma stężenia średniorocznego: 20 µg/m3
norma stężenia średniego 24-godzinnego: 50 µg/m3

Agencja Ochrony Środowiska (EPA)
poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 150 µg/m3
(przekroczenie dopuszczalne maksymalnie 1 raz w roku)
(standard pierwszy i drugi)

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ
NAJBLIŻSZY PUNKT
OBSŁUGI KLIENTA

od roku 2020: 20 µg/m3

Zalecana przez WHO
norma stężenia średniorocznego: 10 µg/m3
norma stężenia średniego 24-godzinnego: 25 µg/m3

Agencja Ochrony Środowiska (EPA)
poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:
standard pierwszy: 12 µg/m3
standard drugi: 15 µg/m3
poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 35 µg/m3
(standard pierwszy i drugi)
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