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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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Czas stworzyć dobrą atmosferę
i wybrać Czyste Powietrze!
Dla przyrody
Smog to nie tylko zagrożenie dla
zdrowia, ale także dla otaczającego nas środowiska naturalnego.
Emisja toksycznych substancji
jest pułapką dla zwierząt i roślin.
Tam, gdzie zabudowa jest gęsta, a
mieszkańcy nieodpowiedzialnie
palą w swoich piecach i kotłach,
tworzy się „ekologiczny zator”.
Kiedy cierpi przyroda, cierpi także
człowiek.

Wybierz
Czyste Powietrze
i zyskaj!

oddech dla natury
w Twoim otoczeniu,

Dym zawiera substancje szkodliwe
dla naszego zdrowia i życia.

możliwość bezpiecznej
rekreacji na otwartych
terenach,
przestrzeń dla
kwitnących ogrodów,
parków i lasów
miejskich,
relaks dla ciała i ducha,
zdrowe środowisko
życia dla siebie i innych,
na dziś i na jutro.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia
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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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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?

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

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu
wniosku?
Obsługą naboru wniosków w ramach
Programu zajmują się w ramach danego
regionu wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które
w wielu przypadkach oferują pomoc w ramach terenowych punktów konsultacyjnych. Aktualne informacje na ten temat
można znaleźć na stronie internetowej
http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/. Jednocześnie zachęcamy
do zapoznania się z ofertą w tym zakresie,
przygotowaną przez konkretne WFOŚiGW
i prezentowaną na ich stronach internetowych, obejmująca np. możliwość indywidualnych zapisów na konsultację z pracownikami Funduszu, w celu pomocy przy
wypełnieniu wniosku.
Które osoby w gospodarstwie domowym uwzględnić przy wyliczaniu dochodu na jednego członka rodziny?
Przez gospodarstwo domowe rozumie
się zespół osób zamieszkujących razem
i wspólnie utrzymujących się. Nie ma
znaczenia miejsce zameldowania danych osób, a to czy faktycznie osoby te
wspólnie się utrzymują. Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających
wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.
Jak należy wyliczyć dochód na jednego
członka rodziny w gospodarstwie domowym, od którego zależy intensywność dofinansowania?
Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym jest to suma dochodów wszystkich osób w gospodarstwie
domowym Wnioskodawcy za wskazany
rok podatkowy/kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku, podzielona na 12 miesięcy oraz na liczbę osób
w gospodarstwie domowym.
Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków – Instrukcja
wypełniania wniosku o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego
„Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny
średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym.
Czy świadczenie wychowawcze 500+
należy wliczyć do dochodu?
Nie. Świadczenie to nie powinno być
ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla
uzyskania dofinansowania.
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ZESKANUJ KOD QR
I ZOBACZ
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Po co?

W wielu polskich domach znajdują się przestarzałe piece i kotły, w których spalane są
złej jakości paliwa. Emitują one do atmosfery
niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje
(jest to tak zwana niska emisja) w wysokich
stężeniach. Piece i kotły starej generacji,
które nie spełniają podstawowych norm dotyczących emisji pyłu i innych szkodliwych
substancji, są „trucicielami”.
Wymiana źródła ogrzewania na przyjazne
środowisku, ekologiczne rozwiązanie proponowane przez program Czyste Powietrze to
wybór, który się opłaca:

realne wsparcie finansowe dla swojej inwestycji w lepsze – bardziej efektywne, przyjazne zdrowiu i środowisku – źródła ciepła.
Wymieniając piec i modernizując budynek
w ramach programu Czyste Powietrze, inwestujesz w lepsze życie:
Wpływasz na poprawę jakości powietrza w swoim otoczeniu (zmniejszając
emisję szkodliwych substancji do atmosfery).
Oszczędzasz na codziennych wydatkach (dzięki efektywniejszemu zarządzaniu energią cieplną w swoim
domu).
Chronisz zdrowie swoje i całej rodziny.

dla zdrowia

Tak kopcą przestarzałe kotły i piece.

Dbasz o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

dla środowiska

ZESKANUJ KOD QR
ZOBACZ SPOT
KAMPANII CZYSTE
POWIETRZE

pod kątem finansowym
Wymiana pieca to trzy inwestycje na „O”:

W co inwestuję?

Odpowiedzialność
Opłacalność
Oddech

Dzięki środkom z programu Czyste Powietrze każdy właściciel bądź współwłaściciel
budynku jednorodzinnego może uzyskać

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

ZESKANUJ KOD QR
ZNAJDŹ
NAJBLIŻSZY PUNKT
OBSŁUGI KLIENTA
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