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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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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
6
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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.

Zanim zmodernizujesz
Posiadanie kotła na paliwo stałe wymaga od nas zapewnienia samego paliwa, na czas i w odpowiedniej jego ilości,
tak by móc ogrzewać dom nieprzerwanie w sezonie, gdy temperatury na zewnątrz spadają. Kotły takie występują
w wersjach ładowanych automatycznie
i ręcznie. Dlatego, jeśli przystępujesz do
remontu domu i rozważasz montaż nowego systemu grzewczego, warto abyś
działał według sprawdzonego schematu:
•

zleć sprawdzenie stanu budynku, instalacji grzewczych i wentylacji lub
uzyskaj certyfikat energetyczny,

•

przeprowadź
termomodernizację
(jeśli wymaga tego stan budynku), uwzględniając wymianę okien
i drzwi,

•

oszacuj zapotrzebowanie na ciepło,

•

porównaj ceny różnych typów instalacji, rodzajów paliw, koszty roczne,
potrzeby domowników,

•

dobierz odpowiedni dla siebie wysokosprawny kocioł,

•

co roku przed sezonem sprawdzaj instalację, niezależnie od typu zainstalowanego urządzenia.

Optymalne warunki
Pamiętaj, że optymalne warunki zależą od preferencji mieszkańców domu. Są
jednak pewne podpowiedzi dotyczące
wysokości temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Komfort cieplny
zapewniają temperatury między 18 a
24 stopniami Celsjusza. W sypialni najlepsza temperatura to 19-20 stopni Celsjusza, w pokoju dziennym 20-21 stopni,
natomiast w łazience 24 stopnie.
Nie za mały i nie za duży
Pamiętaj, że jeśli wybrane przez ciebie urządzenie grzewcze będzie miało
zbyt małą moc, nie dasz rady uzyskać
optymalnych temperatur. Urządzenie
to będzie mocno eksploatowane i może
potencjalnie emitować więcej zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast zbyt
duża moc zainstalowanego urządzenia
to nie tylko duży wydatek inwestycyjny
przy zakupie, ale także nieefektywne
wykorzystanie tego urządzenia i możliwe zwiększenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza.

Zagrożenia
Przygotowując się do modernizacji systemów grzewczych należy mieć
świadomość, że straty ciepła w budynku
może powodować niewłaściwie działająca wentylacja, budynek może „przemarzać”, a niedogrzane pomieszczenia
sprawią, że ciepło będzie nam „uciekać”
z cieplejszych pomieszczeń. Tam, gdzie
występują mostki cieplne czy są nieszczelne lub niewłaściwie oprawione okna
i drzwi, będziemy tracić cenne ciepło.
Część ciepła może nam także „uciekać”
do gruntu oraz ulatywać przez źle izolowany dach.
Paliwo stałe
Decydując się na piec na paliwo stałe
warto pamiętać, że nawet najnowocześniejsze urządzenie wciąż emituje zanieczyszczenia powietrza. Według opracowania Ministerstwa Środowiska „Czyste
ciepło z paliw stałych!” z 2016 roku wynika, że piece węglowe z załadunkiem
automatycznym są znacznie mniej emisyjne pod względem uwalniania pyłów,
tlenku węgla (CO), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO),
benzo(a)pirenu (B(a)P) i dwutlenku siarki
(SO2) niż piece starego typu oraz te ładowane ręcznie.
To co robisz ma znaczenie
Modernizując
system
grzewczy
w swoim domu zyskujesz nie tylko komfort i ograniczasz wysokość rachunków
płaconych za ciepło. Realnie przyczyniasz
się także do poprawy jakości powietrza w
mieście, w którym mieszkasz. Tym samym
dajesz szansę na normalne życie sobie,
swojej rodzinie i sąsiadom, nie narażasz
na uciążliwe dolegliwości dzieci, osób
starszych i przewlekle chorujących. Nie
narażasz się na ostracyzm. Sąsiedzi coraz
częściej zwracają uwagę na to, jaki dym
wychodzi z kominów w ich okolicy. Jeśli
są zaniepokojeni, szybko reagują.
A co z kosztami
Ponieważ kwestia problematyki jakości powietrza w Polsce to nie jest już
jedynie problem lokalny, Rząd RP wyasygnował znaczącą pulę pieniędzy, dzięki
którym pozaklasowe kotły na węgiel zaczynają znikać. Dzięki wsparciu można
dofinansować także termomodernizację,
uwzględniającą wymianę okien, drzwi,
poprawę wentylacji. Program „Czyste
Powietrze” daje szansę na realną zmianę
i kreuje pozytywną modę na niskoemisyjne systemy grzewcze.

Dym zawiera
substancje
szkodliwe dla
naszego zdrowia
i życia.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia
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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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia:
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Realizacja programu: lata 2018-2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Pomóż sobie i innym!
Liczba podpisanych umów wciąż rośnie, nadal
jednak pozostało dużo środków finansowych do
wykorzystania. Pamiętajmy, że w tym czasie stare,
wyeksploatowane piece na paliwa stałe nadal trują, zanieczyszczając powietrze, którym oddycha-

Kamienna Góra

my, a tym samym pogarszają stan naszego zdrowia
oraz komfort życia. Natomiast rodziny wciąż nadwyrężają swoje budżety domowe płacąc wysokie
rachunki za niesprawne ogrzewanie oraz większe
zużycie paliwa.

Możesz to zmienić – na trzy sposoby:
Zastanów się, czy sam możesz zostać beneficjentem programu „Czyste Powietrze”. Masz stary piec? Ciepło ucieka z twojego mieszkania? W
okresie jesienno-zimowym rachunki wzrastają, a
w domu nadal jest chłodno? Zmień to, zyskując
jednocześnie dofinansowanie do kompleksowej
termomodernizacji twojego domu.
Pomyśl, kto z twoich krewnych lub znajomych
narzeka zimą na chłód i stale rosnące ceny opału. Kampania społeczna – w tym strona
internetowa, którą
właśnie czy-

tasz – być może jeszcze do nich nie dotarła. Pomóż
im, przekazując informację o możliwym dofinansowaniu.
Rozejrzyj się po okolicy i znajdź kopcące kominy. Ich właściciele nie trują sąsiadów ze złej
woli, ale częściej z niewiedzy lub braku środków
finansowych na bardziej ekologiczne ogrzewanie.
Powiedz im o programie – pomożesz nie tylko im,
ale także sobie i swojej rodzinie, ograniczając emisję zanieczyszczeń do powietrza,
którym oddychacie.
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Tak tworzą smog
mieszkańcy Wałbrzycha

Zwalczanie energetycznego
ubóstwa – co zrobiono do tej pory?
Z badań Instytutu na rzecz Ekorozwoju z 2015 roku wynika, że jedynie
znikoma część gmin zna i rozumie
problem ubóstwa energetycznego.
Samorządowcy preferują działania
doraźne: dopłaty do rachunków za
energię i umarzanie istniejących zobowiązań. Jest to typowe „leczenie
objawowe”, bez dotykania źródeł
problemu. Termomodernizacja (czyli
działanie eliminujące jedną z przyczyn) dotyczy najczęściej budynków
publicznych, a nie mieszkalnych.
Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadziła od 2014 roku pojęcie
„odbiorcy wrażliwego”. Jest to klient
przedsiębiorstwa energetycznego,

który jednocześnie otrzymuje od
gminy dodatek mieszkaniowy. Ma on
prawo do tzw. dodatku energetycznego, czyli częściowej rekompensaty
wydatków na energię. W założeniach
miało to umożliwić liberalizację rynku energii zgodnie z wymaganiami
unijnymi, dając najuboższym rodzinom osłonę przed wzrostem cen.
Już samo ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego jest niełatwe
(zależy od dochodów i powierzchni
mieszkania w przeliczeniu na jednego domownika). Procedura jego uzyskania i obliczenia jest jeszcze bardziej skomplikowana. Sam dodatek
energetyczny wynosi kilkanaście zło-

tych na miesiąc,
a trzeba o niego
osobno wystąpić, składając
do urzędu komplet dokumentów. Nie bez
znaczenia jest
też bariera psychologiczna. To
wszystko zniechęca nawet te
osoby, które bez żadnej wątpliwości powinny uzyskać pomoc. Z kolei
wśród pobierających dodatki osoby
dotknięte ubóstwem energetycznym
stanowią mniej niż 25%.

foto: Michał Jabłoński
Fotografia

Wsparcie w postaci dodatków jest
więc mało efektywne. Nie trafia ono
tam, gdzie powinno, a także nie poprawia sytuacji w sposób widoczny
i trwały.

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

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław | od pon do pt w godz 7:30- 15:30 | tel 71 333 09 40 fax 71 332 37 76 mobile 667 670 046 | mail: poczta@fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu
ul. Kolejowa 8, 58-310 Szczawno-Zdrój | tel 74 841 48 24, fax 74 63 34 852 | mail: walbrzych@fos.wroc.pl

