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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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ZDROWY DLA KOGO?
WYBÓR
Program adresowany jest do:

Wielu ludziom wydaje się, że
smog to niewinny, choć brzydko
pachnący dym, a cały rozgłos wokół niego jest jedynie medialnym
szumem. Pojawiają się głosy, że
sezonowe zanieczyszczenia powietrza występowały od zawsze,
ale w zasadzie nie są szkodliwe.
Tymczasem badania wyraźnie
pokazują, że smog nie jest tylko
niewinną mgłą. Jak się szacuje,
z jego powodu umiera rocznie
45 tysięcy osób. Liczby te mogą
być znacznie zaniżone ze względu na trudność w jednoznacznym
określeniu przyczyn wielu dolegliwości. Należy jednak przyjąć,
że dla częstych chorób (w tym coraz powszechniej występujących
nowotworów) układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego czy
rozrodczego stan powietrza nie
może być obojętny.

ZESKANUJ KOD QR
ZOBACZ FILM
CO TO JEST NISKA EMISJA?
I dlaczego warto
to zmienić!

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.

CZAS NA
CZYSTE
POWIETRZE

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
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Czas stworzyć dobrą atmosferę
i wybrać Czyste Powietrze!
oddychasz swobodniej,

Dla zdrowia
Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia i życia,
powodujące zarówno doraźne
dolegliwości, jak i poważne schorzenia. Zagrożeni są wszyscy. Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli
na świat: smog zagraża zdrowiu
płodu. Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera aż 45 tysięcy osób w naszym
kraju. To tak jakby stracić średniej
wielkości miasto!
Wybierając program Czyste Powietrze, wybierasz zdrowie i życie.

zyskujesz poranki i wieczory
bez ponurej chmury smogu,

Dym zawiera substancje szkodliwe
dla naszego zdrowia i życia.

cieszysz się wspólnym
czasem z rodziną
i przyjaciółmi w poczuciu
bezpieczeństwa,
unikasz dolegliwości
i chorób związanych
z brudnym powietrzem,
cieszysz się przyrodą, która
„odetchnęła”,
cieszysz się, że Twoje dzieci
i wnuki mogą oddychać
w czystszym świecie.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1
2
3
4
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6
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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.
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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

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

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

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

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

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

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ
NAJBLIŻSZY PUNKT
OBSŁUGI KLIENTA

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

Dlaczego warto?
Program „Czyste Powietrze” wyróżnia
się na tle dotychczasowych programów
dofinansowujących wymianę pieców starej
generacji. Nigdy dotąd nie było w Polsce akcji:
zakrojonej na tak szeroką skalę,
rozpisanej na dekadę,
oferującej równie intratne wsparcie finansowe.
ZESKANUJ KOD QR
i zobacz spot

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

Lepsza jakość powietrza wyprowadzi
Polskę z niechlubnej czołówki największych trucicieli w Europie. Nie
chodzi tu jednak o sportowe rankingi,
a realny problem: przez większą część
roku oddychamy powietrzem, w którym normy stężenia szkodliwych substancji przekraczane są o kilkaset procent. Nie pozostaje to bez znaczenia
dla naszego zdrowia, a często życia.
Zanieczyszczone powietrze wpływa
na nasze zdrowie i środowisko. Głównym źródłem problemu jest przede
wszystkim ogrzewanie domów słabej jakości opałem w przestarzałych
piecach, czyli emisja szkodliwych zanieczyszczeń powodowana przez budynki jednorodzinne. Dlatego wśród
licznych działań, które podejmujemy
aby przeciwdziałać temu problemowi, jest komplekso-

wa oferta skierowana do właścicieli
domów jednorodzinnych, jaką jest
program „Czyste Powietrze”. Zakłada
on zarówno dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł ciepła na te
bardziej ekologiczne, jak i ocieplenie
domów.
Wspomniane zapóźnienie cywilizacyjne, czyli paleniska starego typu,
szybko wychładzające się budynki,
nieumiejętność dobrania elementów
systemu centralnego ogrzewania oraz
rodzaju opału tak, by powstające spaliny mieściły się w europejskich normach – wszystko to skutkuje fatalnym
stanem powietrza.
Według badań przeprowadzonych
przez instytut badawczy ARC Rynek
i Opinia aż 94% Polaków zauważa
problem smogu w kraju. Niestety
tylko 20% badanych zmienia
w związku z tym swoje
zachowania.
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