CZYSTE POWIETRZE
w Gminie Koszęcin

CZYSTE POWIETRZE
w naszej gminie
- weź dotacje na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- zadbaj o zdrowie swoje i bliskich
- zadbaj o środowisko

OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE

To się opłaca!
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Ponad 389 tys. z nas wybrało

„CZYSTE POWIETRZE”

Program CZYSTE POWIETRZE to jeden z najpopularniejszych programów dotacyjnych w Polsce,
w ramach którego beneficjenci mogą uzyskać dotację do wymiany nieefektywnego źródła ciepła
i termomodernizacji. Z programu „CZYSTE POWIETRZE” skorzystało już ponad 389 tysięcy mieszkańców
w Polsce. Dotacje przekroczyły dotąd kwotę 5 mld zł!
Uruchomiony w 2018 r. program „Czyste Powietrze” pozwala uzyskać dofinansowanie na wymianę starego
pieca i termomodernizację budynku.
Nad realizacją programu czuwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Celem „Czystego Powietrza” jest walka z dokuczliwym problemem smogu w Polsce.
Nie wszyscy bowiem zdają sobie
sprawę, że smog – co potwierdzają badania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – produkują głównie nasze domowe piece,
które emitują aż 52 proc. szkodliwego
pyłu PM10.
Najwięcej zanieczyszczeń powietrza wytwarzają nieocieplone domy
ze starymi piecami na węgiel i drewno
(tzw. kopciuchami). Żeby ogrzać takie
budynki, trzeba spalić bardzo dużo
opału, bo większość ciepła po prostu
ucieka na zewnątrz. W efekcie domownicy i tak marzną, a z komina
od jesieni do wiosny wydobywa się
gęsty, czarny dym, którym później oddychają wszyscy w okolicy. Pamiętajmy, że dym z komina zawiera pył
i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze! W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie
umiera ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7
razy więcej niż w wyniku biernego palenia. Zanieczyszczenia powietrza
mogą powodować m.in. zaburzenia
pracy wątroby, niedokrwienie serca,
alergie, choroby płuc oraz bóle głowy.
Główną przyczyną tych chorób są pyły
i gazy emitowane do powietrza głównie w wyniku spalania paliw stałych
w piecach i kotłach domowych (tzw.
niska emisja) oraz spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych
(tzw. emisja liniowa).

Z WYMIANĄ PIECA
NIE WARTO CZEKAĆ

Dzięki dotacji z „Czystego Powietrza”
można wymienić przestarzały piec
na nowe, bardziej ekologiczne źródło
ciepła, np. kocioł gazowy, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na biomasę
czy ogrzewanie elektryczne. Program
pozwala też uzyskać pieniądze
na ocieplenie m.in. ścian, stropów
i dachu, a także wymianę okien
i drzwi. Dodatkowo można również
otrzymać dopłatę na fotowoltaikę,

która pozwoli na produkcję własnego
prądu. Warto pamiętać, że ci, którzy
nie wymienią teraz przestarzałego
pieca na paliwo stałe, za kilka lat i tak
będą musieli to zrobić.
Do roku 2027 w 13 z 16 polskich
województw zaczną bowiem obowiązywać przepisy zakazujące używania
„kopciuchów”. Od 1 września 2017 r.
na terenie województwa śląskiego
obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”, która narzuca terminy wymiany instalacji niespełniających wymagań. Wiele osób zastanawia się
kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek:
Podmioty posiadające instalacje
dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny
rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r.,
a następnie na podstawie obliczonego
wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z
zapisami uchwały antysmogowej dla
tego typu instalacji istnieją 4 terminy
wymiany:
a wymiana powinna nastąpić
do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla
instalacji bez tabliczek znamionowych,
a wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek
kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat
(od 2007 r. do 2012 r.),
a wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek
kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r.
do 31.08.2017 r.),

a wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł
jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN
303-5:2012.
Podmioty posiadające instalacje
wydzielające ciepło, lub wydzielające
ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny
wymienić instalacje na spełniającą
wymagania Rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015.
do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja
a osiąga sprawność cieplną min 80 %
a jest wyposażona w urządzenie
do redukcji emisji pyłu.
Dzięki dopłatom z „Czystego Powietrza” ta obowiązkowa wymiana
źródła ciepła jest tańsza, a przy okazji
można uzyskać fundusze na prace termomodernizacyjne.

MILIARDY ZŁOTYCH
DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW

Z programu można skorzystać
do końca grudnia 2027 r. – do tej daty
można zawierać umowy o dofinansowanie. Wypłata przyznanych środków ma potrwać nieco dłużej – do 30
września 2029 r. Budżet „Czystego Powietrza” to 103 mld zł, z czego wykorzystano dotąd kwotę 5 mld zł. O dopłaty mogą się starać: a właściciele
i współwłaściciele domów jednorodzinnych, właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Co
ważne, nie można uzyskać dofinan-

sowania na dom będący w budowie –
w grę wchodzą tylko budynki już oddane do użytkowania. Osoby chcące
wziąć udział w „Czystym Powietrzu”
muszą spełniać kryterium dochodowe. Żeby starać się o podstawowy
poziom dofinansowania (do 30 tys.
zł), należy mieć dochód roczny nieprzekraczający 100 tys. zł, aby otrzymać podwyższony poziom dofinansowania (do 37 tys. zł), przeciętny
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może
przekraczać: a 1564 zł dla gospodarstwa wieloosobowego, a 2189 zł dla
gospodarstwa jednoosobowego. Z kolei aby skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania (do 69 tys. zł)
przeciętny miesięczny dochód
na osobę w gospodarstwie domowym
nie może przekraczać: a 900 zł dla gospodarstwa wieloosobowego, a 1260
zł dla gospodarstwa jednoosobowego. Alternatywą do dochodowego
kryterium kwalifikowalności będzie
też ustalone prawo do otrzymywania
przez wnioskodawcę zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wysokość dotacji, jaką
można uzyskać, zależy również
od planowanego zakresu prac. Przykładowo osoby, które chcą tylko ocieplić dom lub wymienić okna lub
drzwi, bez wymiany pieca, mogą liczyć na maksymalnie: w poziomie
podstawowym 10 tys. zł, w poziomie
podwyższonym 15 tys. zł, w poziomie

najwyższym 30 tys. zł. Warunkiem
uzyskania dofinansowania na zakres
rzeczowy, nie uwzględniający wymiany źródła ciepła, jest posiadanie
w budynku/lokalu mieszkalnym już
ekologicznego źródła ciepła.

ŚLĄSK W CZOŁÓWCE

Według założeń dzięki programowi
„Czyste Powietrze” uda się poddać termomodernizacji ponad 3 mln domów.
Do 4 lutego 2022 r. Polacy złożyli 391 tys.
wniosków o dopłatę i podpisali ponad
316 tys. umów o dofinansowanie. Jak
podaje strona programu, beneficjentom
wypłacono jak dotąd kwotę ponad 2,4
mld zł. Według danych Polskiego
Alarmu Smogowego z „Czystego Powietrza” najchętniej korzystają mieszkańcy
województwa śląskiego. W pierwszej
dwudziestce rankingu najaktywniejszych gmin w IV. kwartale 2021 r. aż siedemnaście miejsc zajęły właśnie gminy
z tego województwa. Gmina Koszęcin
uplasowała się na 35. miejscu wśród
wszystkich 2477 gmin w Polsce (98 złożonych wniosków w IV. kwartale 2021
r.). Do tej pory Polacy najchętniej wymieniali posiadane „kopciuchy” na gazowe kotły kondensacyjne (43.63 proc.).
Na drugim miejscu znalazły się kotły
na biomasę (20.04 proc.), na trzecim nowoczesne kotły węglowe (16.62 proc.),
a na czwartym – powietrzne pompy ciepła (14.37 proc.). Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. nie można już
otrzymać z „Czystego Powietrza” środków na zakup kotła na węgiel.
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Początki programu „Czyste Powietrze” nie były łatwe. Gdy uruchomiono go we wrześniu 2018 r., procedura składania wniosków była skomplikowana, a kryteria uczestnictwa
surowe, co utrudniało skorzystanie
z dopłat. I choć od 15 maja 2020 r. program działa w nowej, uproszczonej
wersji, Polacy wciąż nie kwapią się
do składania wniosków. Do 16 lipca
2021 r. wpłynęło ich 279,1 tys. – a więc
do zakładanych 3 milionów domów
po termomodernizacji nadal sporo
brakuje. Jedną z przyczyn jest brak
dostatecznej wiedzy o programie
wśród potencjalnych beneficjentów.
Choć słyszało o nim 88 proc. Polaków, wielu z nas ma o „Czystym Powietrzu” jedynie mgliste pojęcie. Co
więcej, część społeczeństwa uważa,
że termomodernizacja to tylko duży,
niepotrzebny wydatek, więc nie
opłaca się składać wniosku o dofinansowanie. Tymczasem pilotaż
przeprowadzony w 2020 r. w dwóch
gminach pokazał, że gdy mieszkańcy
uzyskają pełną, rzetelną informację
o „Czystym Powietrzu” i mają szansę
zadać pytania ekspertom, zainteresowanie udziałem w programie znacząco wzrasta. Lista korzyści dla beneficjentów jest bowiem długa.

KORZYŚCI
FINANSOWE

Najbardziej oczywista korzyść finansowa z udziału w „Czystym Powietrzu” to kwota przyznanej dopłaty –
do 30 tys. zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania,
do 37 tys. zł w przypadku poziomu
podwyższonego lub do 69 tys. zł
w przypadku poziomu najwyższego.
Kwotę tę można przeznaczyć na pokrycie kosztów prac termomodernizacyjnych takich jak:
a wymiana „kopciucha” na któreś
z bardziej ekologicznych źródeł ciepła (m.in. kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na biomasę),
a docieplenie przegród budynku,
a wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, a także bram garażowych,
a zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej albo kolektorów słonecznych,
a zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Środki z „Czystego Powietrza”
mogą też pokryć wydatki związane
z przygotowaniem niezbędnej do innych prac dokumentacji czy np. koszt
wykonania audytu energetycznego
budynku. Ponieważ jednym z głównych celów programu jest zachęcenie Polaków do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, najwyższe
kwoty dopłat przewidziano dla osób,
które pozbędą się starego pieca. Jeśli
interesuje nas jedynie docieplenie
budynku czy montaż wentylacji, możemy liczyć na niższą kwotę – w poziomie podstawowym 10 tysięcy zł,
w poziomie podwyższonym 15 tysięcy zł, w poziomie najwyższym 30
tysięcy zł.

OSZCZĘDNOŚCI
NA OGRZEWANIU

Koszty ogrzewania to jeden z największych domowych wydatków. Są
one szczególnie wysokie w nieocieplonym lub słabo ocieplonym
budynku – ogrzanie takiego domu
wymaga ogromnych ilości opału,

Co ciekawe, sama wymiana
pieca przyniosłaby w tej sytuacji
znikome oszczędności – zaledwie
360 zł rocznie – ponieważ większość ciepła wciąż byłaby tracona
przez ściany, dach i okna.

KORZYŚCI
DLA ZDROWIA

JAKIE KORZYŚCI
DAJE UDZIAŁ
w „Czystym
Powietrzu”?
W 2014 r. Instytut Ekonomii Środowiska oceniał, że docieplenia
wymaga ok. 3,5 mln polskich domów. Zakłada się, że dzięki
„Czystemu Powietrzu” ta liczba zmniejszy się o 3 mln.
Zainteresowanie dopłatami jest jednak niższe, niż mogłoby być,
bo wiele osób wciąż nie wie, ile może zyskać na udziale w programie.

a utrzymanie komfortowej temperatury jest trudne, bo większość ciepła
szybko ucieka na zewnątrz. Warto
przytoczyć kilka liczb:
a według Eurostatu 4,2 proc. Polaków (ponad 1,6 mln osób) ma problem z ogrzaniem domu,
a według ankiety firmy Resideo ponad połowa z nas zakręca grzejniki,
wychodząc z domu, by obniżyć
koszty ogrzewania,
a według badania firmy Kantar
w 2019 r. 34 proc. Polaków ogrzewających się węglem wydawało na opał
ponad 10 proc. domowego budżetu.
Tymczasem kompleksowa termomodernizacja pozwala obniżyć
zapotrzebowanie budynku na ener-

gię cieplną o ok. 30 proc. Dokładna
wartość zależy od konkretnego budynku i zastosowanych rozwiązań.
Przykładowo kilka lat temu eksperci
z Politechniki Warszawskiej na zlecenie firmy Termo Organika wzięli
pod lupę typowy dom kostkę z lat
80., pozbawiony ocieplenia i ogrzewany starym piecem węglowym.
Okazało się, że:
a przed termomodernizacją ogrzewanie budynku kosztowało 5640 zł
rocznie, a po ociepleniu budynku
(bez wymiany pieca) roczny koszt
ogrzewania spadł o blisko 3000 zł,
a ocieplenie wraz z wymianą pieca
sprawiło, że koszty ogrzewania spadły o 3317 zł rocznie.

Wiesz?
Po termomodernizacji
wartość rynkowa budynku
zazwyczaj rośnie
JAK PODAJĄ AGENCI NIERUCHOMOŚCI CYTOWANI
PRZEZ MONEY.PL, MOŻE
SIĘ ONA ZWIĘKSZYĆ
NAWET O 10–15 PROC.

Udział w programie „Czyste Powietrze” jest korzystny nie tylko dla
portfela, ale także dla zdrowia – i to
na dwa sposoby. Po pierwsze dzięki
termomodernizacji domów poprawia się jakość powietrza w Polsce
i zmniejsza problem smogu, który
szkodzi nam na wielu poziomach. –
Na poziomie lżejszych, codziennych dolegliwości smog odpowiada
za częste infekcje dróg oddechowych – stany zapalne tchawicy,
krtani, oskrzeli czy płuc, przewlekłe katary, zapalenie spojówek i coraz częściej diagnozowane alergie.
Przyczynia się też do migren, a nawet problemów z cerą (…) – wyjaśnia pulmonolog i alergolog prof.
Jerzy Kozielski cytowany przez serwis czyste-powietrze.org. Smog powoduje też jednak poważniejsze
problemy zdrowotne, zwłaszcza
u osób cierpiących na choroby
układu oddechowego. Szacuje się,
że co roku zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się w Polsce
do śmierci aż 45 tys. osób. Po drugie program „Czyste Powietrze” pomaga uniknąć problemów wynikających z niedogrzania domu. Nie
chodzi jednak tylko o przykre uczucie chłodu – w słabo ogrzanych budynkach mieszkańcy częściej i dłużej chorują, a do tego w takich domach gromadzi się wilgoć, co prowadzi do problemów z pleśnią
i grzybami.

KORZYŚCI
DLA PRZYRODY

Ograniczenie produkcji smogu jest
korzystne nie tylko dla ludzi, ale
również dla przyrody. W miejscach
silnie zanieczyszczonych zieleń szarzeje, a rozwój roślin ulega spowolnieniu. Smog zmniejsza również ich
odporność na choroby i pasożyty,
co powoduje obniżenie plonów,
a także straty w gospodarce leśnej.
Jak wyliczają eksperci Uniwersytetu Wrocławskiego na stronie mappingair.meteo.uni.wroc.pl, do roślin
podatnych na zanieczyszczenia powietrza należą m.in. pomidor, arbuz, ziemniak, fasolka szparagowa,
tytoń, soja, buraki, słonecznik, marchew, kukurydza, winogrona, brzoskwinie i truskawki. Smog nie jest
też obojętny dla zdrowia zwierząt,
w tym mieszkających z nami psów
i kotów. – Ja specjalizuję się w okulistyce i od dwóch albo trzech lat widzę częstsze występowanie zapaleń
spojówek i objawów łzawienia.
Wiele z tych przypadków nie daje
się wytłumaczyć innymi pozaśrodowiskowymi czynnikami – mówi
w rozmowie ze smoglab.pl dr Paweł
Stefanowicz, właściciel i kierownik
Przychodni
Weterynaryjnej
RETINA. – Nasza przychodnia ma
także profil ogólny (...) – jest więcej
zachorowań na nowotwory, zapalenia płuc i inne problemy ze strony
górnych i dolnych dróg oddechowych.
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Kredyt Czyste Powietrze.

JAK WNIOSKOWAĆ
O DOTACJĘ W BANKU?
Kredyt Czyste Powietrze to rozwiązanie dla osób, które chciałyby uzyskać dotację na termomodernizację domu.
Kredyt oferuje już kilka banków, a ich lista stale rośnie. Ta metoda na skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”,
choć wygodna, mocno się jednak różni od pozostałych.
Z Kredytu Czyste Powietrze można
skorzystać składając wniosek w ramach 1 lub 2 części programu „Czyste Powietrze” (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania). Nie jest to bezzwrotna dopłata, a kredyt, który następnie
trzeba spłacić. Pomoże w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
weźmie na siebie do 37 tys. zł zobowiązania.

KREDYT,
ale na co?
Środki pieniężne z Kredytu
Czyste Powietrze można przeznaczyć na prace termomodernizacyjne, a w szczególności na:
wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne, podłączenie
do sieci ciepłowniczej, docieplenie budynku, modernizację
instalacji C.O. i C.W.O., wymianę
okien, drzwi zewnętrznych
i bram garażowych, zakup
i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zamówienie audytu energetycznego,
wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie ekspertyz związanych z termomodernizacją.

Kredyt Czyste Powietrze.
Kto go otrzyma i na jak długo?

Z Kredytu Czyste Powietrze mogą
skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Muszą oni spełniać kryterium dochodowe: – Aby otrzymać dotację
na poziomie podstawowym, a więc
do 30 tys. zł, roczny dochód w ostatnim rozliczonym roku podatkowym
nie może przekroczyć 100 tys. zł –
podaje strona programu. – Warunkiem skorzystania z podwyższonej
dotacji, czyli do 37 tys. zł, jest przeciętny miesięczny dochód na jedną
osobę w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1564 zł, a jednoosobowym poniżej 2189 zł. Intensywność
dofinansowania w tym przypadku
ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz
ze środków kredytu bankowego,
z zastrzeżeniem, że wypłacona
kwota dotacji musi być niższa niż
kapitał kredytu wykorzystany
na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

JAK OTRZYMAĆ KREDYT
Z DOFINANSOWANIEM
WFOŚIGW?

Żeby uzyskać kredyt, należy udać się
do któregoś z banków go oferujących
(lub partnera banku). Aktualną listę
banków świadczących usługę zawsze można znaleźć na stronie ht-

tps://czystepowietrze.gov.pl/zlozwniosek-w-banku/. Następnie należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste
Powietrze, w czym pomoże przedstawiciel banku. Wskaże on też załączniki, które trzeba dostarczyć.
Gdy kredyt zostanie przyznany, bank
wypełnia w imieniu klienta wniosek

o dopłatę z „Czystego Powietrza”.
Po sprawdzeniu i podpisaniu wniosku przez klienta bank wysyła dokument do WFOŚiGW. Jeśli wszystko
jest, jak należy, WFOŚiGW przyznaje
środki, a wówczas bank wypłaca
kredyt. Następnie klient ma 18 miesięcy (od daty złożenia wniosku

o dopłatę) na przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych. Po ich zakończeniu
należy
złożyć
w WFOŚiGW wniosek o rozliczenie
przedsięwzięcia. Po weryfikacji dokumentów Fundusz przeleje kwotę
dotacji wprost do banku, spłacając
część kredytu.

D o d a t kowe z a s a d y p r z y k r e d yc i e
• Kredyt Czyste Powietrze nie zostanie przyznany na już zakończone prace termomodernizacyjne. Można je rozpocząć najwcześniej w dniu złożenia wniosku w banku.
• Kwota kredytu, o jaki wnioskuje klient, nie może być niższa niż wnioskowana kwota dotacji.
• Dotacja jest wypłacana pod warunkiem, że bank wypłacił klientowi kredyt przeznaczony wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, a klient wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem.
• Jeśli we wniosku odkryte zostaną błędy, nie można go skorygować – trzeba złożyć wniosek ponownie.
• Kredyt może być objęty gwarancją z Banku Gospodarstwa Krajowego. Aby tak się stało, we wniosku o kredyt musi znaleźć się wniosek o gwarancję, a w umowie kredytowej odpowiednie zapisy. Gwarancja
zabezpiecza 80 proc. kapitału kredytu i może być przyznana tylko osobom mającym zdolność kredytową. Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji.
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Istotne zmiany
w „CZYSTYM POWIETRZU”
Od początku swojego istnienia program „Czyste Powietrze” zmieniał się wielokrotnie. Nieraz
zaskakuje to osoby chcące skorzystać z dofinansowania, które działają w oparciu o nieaktualne
informacje z 2018 czy 2019 r. Tymczasem ostatnia istotna zmiana zasad programu miała miejsce 25 stycznia 2022 r. O czym warto wiedzieć?
GMINA POMOŻE
WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Na dzień 4 lutego 2022 r. ponad 2 tysiące gmin w Polsce ma podpisane
z WFOŚiGW porozumienia o realizacji „Czystego Powietrza”. W gminach
biorących udział w programie mieszkańcy mogą udać się do swojego
urzędu, by uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Urzędy gmin przyjmują też wypełnione wnioski i przesyłają je do Funduszu. Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”
funkcjonuje również w Urzędzie
Gminy Koszęcin.

Z „CZYSTEGO POWIETRZA”
NIE SKORZYSTASZ, BUDUJĄC DOM

W początkowej fazie wdrażania programu o dofinansowanie na termomodernizację mogły starać się m.in.
osoby budujące dom. Jednak od czasu
dużej reformy programu, która miała
miejsce 15 maja 2020 r., takie osoby nie
mogą już liczyć na dopłatę. – Aby dotacja mogła być przyznana, koszt kwalifikowany, na podstawie którego jest
wyliczana, musi być poniesiony w budynku istniejącym – czytamy na stronie czystepowietrze.gov.pl. – Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania
na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu, lub
na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie (...).

ZMIANY W FINANSOWANIU
INWESTYCJI

Od 15 maja 2020 r. obowiązują inne niż
przedtem zasady dotyczące finansowania inwestycji. Po zmianach dotację
można uzyskać na inwestycje termomodernizacyjne: i rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, i już zakończone,
pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku, i dopiero planowane – wówczas na realizację przedsięwzięcia jest 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dopłatę. Jeśli chodzi
o ostatni punkt, trzeba pamiętać, że inne
terminy obowiązują dla osób korzystających z „Czystego Powietrza” za pośrednictwem banku (Kredyt Czyste Powietrze). W takim przypadku na wy ko-

nanie dofinansowanych prac wnioskodawca ma nie 30, a 18 miesięcy. Co
ważne, od 15 maja 2020 r. na jeden budynek czy lokal mieszkalny przysługuje
tylko jedna dotacja. Nie można zatem
np. realizować inwestycji etapami, by
uzyskać kilka dopłat.

NAJWYŻSZY POZIOM
DOFINANSOWANIA

Najwyższy poziom dofinansowania
w „Czystym Powietrzu”, uruchomiony
w styczniu 2022 r., pozwala uzyskać
do 69 tys. zł – o 39 tys. zł więcej niż poziom podstawowy! Intensywność dofinansowania może stanowić nawet
do 90% poniesionych kosztów. Jednak
żeby się o niego starać, trzeba spełniać
kryterium dochodowe.

ŁĄCZENIE DOFINANSOWAŃ

Program „Czyste Powietrze” można
łączyć z podatkową ulgą termomodernizacyjną oraz gminnymi programami dofinansowań do wymiany
źródła ciepła, w tym z dotacją przyznaną w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Koszęcin.

OD 2022 R. KONIEC DOPŁAT NA
KOTŁY WĘGLOWE

Od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości dofinansowania do wymiany źródła ciepła na kotły węglowe. Wiąże
się to m.in. z coraz szerzej wprowadzanymi w Polsce zakazami palenia
węglem. Osoby, które złożyły wnioski przed 1 stycznia 2022 r. wciąż

mogą otrzymać dopłatę na kocioł węglowy o ile spełnią trzy warunki:
wniosek o dofinansowanie został
złożony do 31 grudnia, i do tej samej
daty kupiony zostanie nowy kocioł
węglowy, i do tej samej daty musi zostać wystawiona faktura za nowy kocioł.
Nowe zasady wprowadziły za to
możliwość finansowania kotłów
dwupaliwowych zgazowujących
drewno i spalających pellet drzewny.
Takie kotły są dostępne na rynku
i NFOŚiGW zdecydował się dopuścić
od 2022 roku do programu rozliczenie kupna takiego źródła ciepła.

ZMIANA TERMINU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł
uniknąć mimo zachowania należytej
staranności, w szczególności ze
względu na epidemię COVID-19,
na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć
maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6
miesięcy, jednak nie dłużej niż
do 30.06.2029 r. Limit 6 miesięcy nie
dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu
przez operatora. W przypadku
zmiany źródła ciepła na gazowe dopuszcza się wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6
miesięcy.
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„Czyste Powietrze”

NIE TYLKO DLA DOMÓW
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.
Rząd rozważa jednak rozszerzenie go na budynki wielorodzinne, dzięki czemu skorzystaliby również właściciele
mieszkań. W dwóch województwach już działają pilotażowe programy, a trzeci pilotaż
rozpoczął się w październiku 2021 r. Od ich wyników wiele zależy

Rozszerzenie „Czystego Powietrza”
na budynki wielorodzinne to tak
zwana wersja 3.0 programu. Docelowo
ma ona zostać przetestowana w trzech
województwach. Zdobyta w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana już
w 2022 r., kiedy to ma ruszyć dofinansowanie dla budynków wielorodzin-

nych w całej Polsce. – Tym razem (...)
wsparciem chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ nadal wiele
z nich ogrzewanych jest przestarzałymi źródłami ciepła. Poprawa ich
efektywności energetycznej to wymierne oszczędności finansowe, ale
przede wszystkim lepsza jakość powie-

trza – wyjaśnia wiceminister klimatu
i środowiska Małgorzata Golińska cytowana przez stronę czystepowietrze.gov.pl. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych stanowi
większe wyzwanie niż w przypadku
domów jednorodzinnych. Po pierwsze
dużo częściej są to budynki stare,

w kiepskim stanie technicznym, budowane w czasach, gdy ekologią nikt się
nie przejmował. Po drugie o dofinansowanie występuje tu często nie pojedyncza osoba, a cała wspólnota mieszkaniowa. Po trzecie wreszcie w przypadku budynków wielorodzinnych
wiele rozwiązań technologicznych

trzeba dopiero przetestować – np.
sprawdzić, jak dobrze z ogrzaniem tak
dużego obiektu radzi sobie pompa ciepła. Między innymi z tego powodu zaplanowano w Polsce trzy programy pilotażowe – w wojewódzkie zachodniopomorskim, województwie dolnośląskim oraz w Pszczynie.
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Jak złożyć wniosek?
W programie „Czyste Powietrze” nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w sposób ciągły –
można je składać w dowolnym momencie. Trzeba jedynie pamiętać, że zakończenie programu
planowane jest na rok 2027. Składanie wniosku możliwe jest na trzy sposoby: tradycyjnie
(w wersji papierowej), elektronicznie (przez Generator Wniosków) oraz w banku uczestniczącym
w programie. Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek tradycyjny i elektroniczny.
Wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” składa się
zawsze do lokalnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi
o WFOŚiGW, który obejmuje swoim
działaniem teren województwa,
w którym znajduje się budynek,
na który chcemy uzyskać dopłatę.
Złożenie wniosku jest bezpłatne.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Najszybciej składa się wniosek elektroniczny. Jak czytamy na stronie
programu „Czyste Powietrze”, żeby
skorzystać z tej ścieżki, trzeba posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (łatwiejszy do uzyskania – za pośrednictwem
rządowej
strony
www.gov.pl/web /gov/zalozprofil-zaufany). Co ważne, potrzebny jest też
dostęp do komputera, ponieważ
wniosku nie da się wypełnić
na smartfonie czy tablecie. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę
gov.pl i kliknięcie w zakładkę „Nieruchomości i środowisko”. Następnie wybieramy opcję „Skorzystaj
z programu Czyste Powietrze”, a następnie klikamy w przycisk „ZŁÓŻ
WNIOSEK”. Zostaniemy wówczas
przekierowani do Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie
gwd.nfosigw.gov.pl. Żeby skorzystać
z Generatora, trzeba założyć w nim
konto. W tym celu należy wybrać
czerwony przycisk „Zarejestruj”
(znajduje się pod napisem „Węzeł
Krajowy / login.gov.pl”). Ponownie
zostaniemy przekierowani, tym razem na stronę login.gov.pl. Tu system poprosi nas o wybór sposobu logowania. Wybieramy odpowiednią
opcję, czyli np. dla posiadacza profilu zaufanego będzie to „profil zaufany”. Następnie podążamy za instrukcjami na ekranie – przeprowadzą nas przez cały proces rejestracji
i logowania. Może być konieczne podanie podstawowych danych, takich
jak PESEL i adres e-mail. Po udanym
zalogowaniu się do Generatora
Wniosków, wybieramy przycisk
„Nowy wniosek”. Pojawi się kilka
opcji do wyboru – klikamy w tę dotyczącą programu „Czyste Powie-

trze”. Teraz wreszcie można wypełnić wniosek. W razie wątpliwości, co
robić, warto skorzystać z dostępnej
w Generatorze pomocy (strona
gwd.nfosigw.gov.pl, przycisk „Pomoc ogólna”). Gdy wniosek jest już
wypełniony, trzeba wykonać następujące kroki:
a sprawdzić, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie,
a dołączyć wymagane załączniki
(mogą to być dokumenty elektroniczne lub skany),
a podpisać wniosek elektronicznie
przy użyciu profilu zaufanego lub profilu kwalifikowanego.
Na każdym kroku system udziela
szczegółowych informacji o tym, jak
należy postępować. Kiedy wniosek
o dofinansowanie jest wypełniony
i podpisany, pozostaje już tylko wysłać
go elektronicznie wraz z załącznikami,
wybierając odpowiednią opcję
na ekranie. Potwierdzenie złożenia
wniosku zostanie wysłane na nasz adres e-mail.

nie. Gdy rejestracja dobiegnie końca,
logujemy się do Portalu Beneficjenta.
Teraz możemy już pobrać wniosek
w formie edytowalnego formularza
PDF, klikając w odpowiedni przycisk.
W następnym kroku wypełniamy
wniosek, w razie potrzeby korzystając z instrukcji dostępnej w Portalu.
Formularz sam wypełni niektóre pola
na podstawie już wprowadzonych danych. Uważnie sprawdzamy, czy
wszystko jest wypełnione poprawnie.
Następnie możemy już wysłać wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – po kliknięciu w przycisk wysyłki
wniosek sam trafi do odpowiedniego
WFOŚiGW. To jednak jeszcze nie koniec. Wniosek należy bowiem wydrukować i podpisać. Gdy już to zrobimy,
dołączamy do niego wymagane załączniki. Ostatnim krokiem jest złożenie papierowego wniosku wraz
z załącznikami w swoim lokalnym
WFOŚiGW.

WNIOSEK PAPIEROWY

Gmina Koszęcin podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Oznacza to, że
mieszkańcy Gminy Koszęcin mają
możliwość uzyskania niezbędnych
informacji i składania wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste
Powietrze” w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin pomogą
wypełnić zarówno wniosek o dofinansowanie, jak i wniosek o rozliczenie i płatność zadania zrealizowanego
oraz udzielą wszelkich niezbędnych
informacji. Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę Urzędu Gminy Koszęcin do zakładki „mieszkaniec”, następnie „dofinansowanie do wymiany c.o.” oraz „Czyste Powietrze”.
Na stronie znajdują się wszystkie załączniki, niezbędne do zapoznania się
z programem.

Chcąc złożyć wniosek papierowy,
również należy usiąść przed komputerem z dostępem do internetu.
Wniosek trzeba bowiem pobrać ze
strony lokalnego WFOŚiGW, a następnie złożyć w podwójnej formie –
i elektronicznie, i na papierze. Złożenie wniosku wyłącznie papierowego
jest możliwe tylko w jednej sytuacji:
– W przypadku gdy Wnioskodawca
nie ma możliwości złożenia wniosku
drogą elektroniczną, dopuszczalne
jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej –
czytamy na stronie „Czystego Powietrza”. – Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej), korzystając z aktywnego formularza, ze
względu na „samoliczące się” pola.
Jeśli ten przypadek nas nie dotyczy,
zaczynamy od wejścia na stronę swojego WFOŚiGW i odszukania linku
do Portalu Beneficjenta. Linki do Portali są też zamieszczone na stronie
czystepowietrze.gov.pl/wfosigw. Następnie należy kliknąć w niebieski napis „Zarejestrować konto” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekra-

ZŁÓŻ WNIOSEK W URZĘDZIE GMINY
KOSZĘCIN

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
ZŁOŻONY – I CO DALEJ?

Od daty wpłynięcia naszego wniosku do odpowiedniego oddziału
Funduszu urzędnicy mają 30 dni kalendarzowych na jego rozpatrzenie.

W tym czasie ocenią wniosek i wydadzą decyzję w kwestii dopłaty. Jeśli okaże się, że we wniosku są jakieś
błędy czy braki, WFOŚiGW może
jednorazowo wezwać wnioskodawcę do poprawienia dokumentu.
Na korektę czy uzupełnienie braków
wnioskodawca ma 10 dni roboczych. – (…) 30-dniowy termin
na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW może więc
ulec wydłużeniu o czas niezbędny
na wykonanie czynności z tym
związanych – czytamy na stronie
programu „Czyste Powietrze”. Jeżeli
to wnioskodawca zorientuje się, że
o czymś zapomniał albo coś pomylił, również ma możliwość dokonania jednorazowej korekty wniosku.
Trzeba jednak wiedzieć, że w takiej
sytuacji okres rozpatrywania wniosku wydłuża się o 30 dni, liczonych
od daty wpłynięcia korekty
do WFOŚiGW. Warto więc unikać takich sytuacji, dokładnie sprawdzając wniosek przed wysłaniem. Jeśli
wniosek o dopłatę był składany
w urzędzie gminy, gmina ma maksymalnie 5 dni roboczych na przekazanie dokumentów do odpowiedniego oddziału Funduszu. Wówczas
30-dniowy termin liczy się od dnia
wpłynięcia wniosku do WFOŚiGW.

WNIOSEK ROZPATRZONY
POZYTYWNIE – CO Z PIENIĘDZMI?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie, wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie i realizuje inwestycję (np. wymienia
źródło ogrzewania). Po zakończeniu
prac rozlicza inwestycję, przedstawiając urzędnikom wymagane dokumenty (m.in. faktury). Dopiero
na tym etapie przyznana kwota dofinansowania zostaje przelana
na konto bankowe wskazane we
wniosku.

DEKLARACJA DO CENTRALNEJ
EWIDENCJI EMISYJNOŚCI
BUDYNKÓW

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła obowiązek złożenia przez właścicieli lub zarządców
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nieruchomości deklaracji źródeł ciepła. Od 1 lipca 2021 każdy właściciel
lub zarządca budynku lub lokalu ma
obowiązek złożenia w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB) deklaracji o użytkowanych
źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno budynków i lokali
mieszkalnych, jak i budynków i lokali niemieszkalnych tj. budynków
użyteczności publicznej i lokali
usługowych. Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków powstała w
celu gromadzenia jednolitych,
ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich
źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw. Celem ewidencji jest identyfikacja i diagnozowanie źródeł niskiej
emisji oraz planowanie i podejmowanie efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji.
Czas, jaki został przewidziany na złożenie deklaracji, to:
a 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła, których eksploatacja rozpoczęła się po 1
lipca 2021 r.;
a 12 miesięcy od uruchomienia
CEEB (1 lipca 2021), w przypadku
źródeł ciepła już pracujących, czyli
do 30 czerwca 2022 r.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie
dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny. Deklaracje można składać:
1. w formie elektronicznej, czyli
przez Internet – wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl. Deklarację wypełnia się za pośrednictwem profilu zaufanego lub e dowodu;
2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Koszęcin.
Informacje dotyczące Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków,
wzory deklaracji oraz instrukcje wypełniania można znaleźć na stronie
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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CZYSTE POWIETRZE
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
Urząd Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin
Telefon: 34 32 108 33
Wtorki 12.00 – 17.00 | Piątki 8.00 – 13.00
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu
„Czyste Powietrze” to Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze” działa
w Urzędzie Gminy w Koszęcinie od 1 lipca 2021 roku na podstawie zawartego porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Punkt prowadzi działania dla mieszkańców Gminy Koszęcin w zakresie: udzielania informacji
o Programie „Czyste powietrze”, wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w tym
pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego
dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu
wymaganych załączników.

www.czystepowietrze.gov.pl

www.koszecin.pl

