
OCHRONA ŚRODOWISKA – CZYSTE POWIETRZE!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żegocina!

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Czyste  Powietrze  to  kompleksowy  program,
którego  celem  jest  zmniejszenie  lub  uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Beneficjenci
mogą  dokonać  między  innymi  wymiany  starych
pieców i  kotłów na paliwo stałe,  wymiany starej
stolarki  okiennej i drzwiowej  oraz  termomodernizacji  budynków jednorodzinnych.  Program
został rozpoczęty we wrześniu 2018 roku, a zakończenie przewidywane jest na grudzień 2028 roku.
Budżet programu przewidziany jest na kwotę 100 mld złotych z czego aktualnie wykorzystano 10%
kwoty.  Maksymalne dofinansowania  na te  działania wynoszą  37 000 zł.  Kwota dofinansowania
zależna jest od wysokości dochodów. 
Od 15  maja  2020 roku  wprowadzono  trzecią  odsłonę  tego  programu  w której   zostały  zawarte
uproszczenia dla beneficjentów składających wnioski i nowe możliwości.

Szczegóły najważniejszych zmian w programie „Czyste Powietrze”

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Uproszczenie  zasad  przyznawania  dotacji  w  programie  „Czyste  Powietrze”  będzie  polegać  na
odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za
wydawanie zaświadczeń  potwierdzających  prawo do zwiększonego dofinansowania w programie
będą odpowiadać teraz gminy.

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1) Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 
100 000 zł.

2) Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1564 zł  w gospodarstwie wieloosobowym, 

 2198 zł  w gospodarstwie jednoosobowym. 

2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego

W jego realizację jednostek samorządu. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, jakie 
problemy mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może skorzystać i z jakiej formy 
pomocy.

W ramach nowej odsłony programu „Czyste Powietrze” wprowadzono nowe zadania dla gmin:

 wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania, 

 pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku oraz w jego rozliczeniu, 

 otwarcie punktów obsługi „Programu Czyste Powietrze”



3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania 
wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

4. Uproszczenie druku wniosku o dotację

Uproszczony  został  wniosek  aplikującego  o  środki  finansowe,  przez  co  potencjalny  beneficjent
poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku
informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego
wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów,
a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl

W  pierwszej  fazie  wnioskodawcy  składają  wnioski  poprzez  aplikację  internetową,  tj.  Portal
Beneficjenta dostępny na stronie internetowej   Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/,  a następnie – na przełomie maja i
czerwca 2020 roku wprowadzono odsłonę e-wniosków na rządowym portalu  gov.pl przygotowaną
jako podstronę dedykowaną programowi.

6. Integracja z programem „Mój Prąd”

Ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez
możliwość uzyskania  dotacji  do 5 tys.  zł  na montaż instalacji  fotowoltaicznej,  bez konieczności
składania dwóch osobnych wniosków.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

W  nowej  wersji  programu  istnieje  możliwość  otrzymania
dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które
mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do
10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego
poziomu dofinansowania  –  do 15 tys.  zł  na realizację  zadań
związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Istnieje  możliwość  finansowania  przedsięwzięcia  rozpoczętego  do  6  miesięcy  przed  złożeniem
wniosku o dofinansowanie, przy czym data jego rozpoczęcia nie mogła być wcześniejsza niż 15 maja
2020 r. 

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”.
Aktualnie Beneficjenci Programu mogą skorzystać z dotacji z uwzględnieniem następujących zmian:
1. Brak  możliwości  finansowania  kotłów  na  paliwa  stałe.  Regulacja  ta  dla  województwa

małopolskiego  została wprowadzona już wcześniej od 01.01.2021 r. 
2. Zwiększenie progów dochodowych dla drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu

dofinansowania  (dotacje  do  37  tys.  zł).  W przypadku  gospodarstw  wieloosobowych ten  próg
wynosi  do  1564  zł przeciętnego  miesięcznego  dochodu  na  osobę,  a  dla  gospodarstw
jednoosobowych  do  2189  zł.  (niezbędne  zaświadczenie  o dochodach  wystawia  GOPS  w
Żegocinie)

3. Możliwość ubiegania się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet
o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie



poniesionych  kosztów)  przy  podstawowym  poziomie  dofinansowania  oraz  do  12  tys.  zł  dla
podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

4. Została  uruchomiona możliwość składania  wniosków na dofinansowanie  w formie  dopłat do
kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Czyste Powietrze. Obecnie do
współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Bank oraz BOŚ Bank.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
W oparciu o porozumienie zawarte z WFOŚiGW w Krakowie w Urzędzie Gminy Żegocina (pok. 23)
utworzono punkt obsługi „Programu Czyste Powietrze”, gdzie pracownik UG -ekodoradca- pod nr
tel. (14) 648 45 41, lub osobiście, pomaga w opracowaniu i przygotowaniu wniosku do wysyłki do
WFOŚiGW w Krakowie, a także w jego rozliczeniu.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i
montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub
ogrzewania i c.w.u.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej  niż jednego elementu z zakresu):  
–  demontaż  oraz  zakup  i  montaż  nowej  instalacji  centralnego  ogrzewania  lub  c.w.u.  (w  tym
kolektorów słonecznych), 
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
–  zakup  i  montaż  ocieplenia  przegród  budowlanych,  okien,  drzwi  zewnętrznych,  drzwi/bram
garażowych (zawiera również demontaż),
–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:  audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub
ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 
–  demontaż  oraz  zakup  i  montaż  nowej  instalacji  centralnego  ogrzewania  lub  c.w.u.  (w  tym
kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.) 
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
–  zakup  i  montaż  ocieplenia  przegród  budowlanych,  okien,  drzwi  zewnętrznych,  drzwi/bram
garażowych (zawiera również demontaż),
–  dokumentacja  dotycząca powyższego zakresu:  audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną
Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła,  a
obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
–  zakup  i  montaż  ocieplenia  przegród  budowlanych,  okien,  drzwi  zewnętrznych,  drzwi/bram
garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.



Kwota maksymalnej dotacji:

wymiany kotłów 3 i 4 klasy do końca roku 2026,
wymiany urządzeń typu: kominek, piec kaflowy, trzon kuchenny, koza  do końca roku 2022, za 

wyjątkiem urządzeń osiągających sprawność cieplną na poziomie 80% lub zostaną wyposażone  w 
urządzenia redukujące emisję pyłów tzw. elektrofiltry do wartości zgodnych z EKOPROJEKTEM
 

Kotły klasy 5,  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, 
można używać bezterminowo.

KONTROLA PALENISK DOMOWYCH 

W ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza, upoważnieni
pracownicy Urzędu Gminy Żegocina prowadzą kontrole interwencyjne
i planowane palenisk domowych,  które mają na celu wyeliminowanie
przypadków nielegalnego i szkodliwego dla środowiska i ludzi spalania
odpadów,  kontrolę  jakości  paliwa  oraz  rodzajów  źródła  ogrzewania.
W ramach przeprowadzonych kontroli pracownicy mogą pobrać próbki
popiołu do  badań  laboratoryjnych.  Jednocześnie  przypominamy  o zakazie  spalania odpadów
w urządzeniach grzewczych w gospodarstwach domowych oraz na powierzchni ziemi. 

Pytanie co należy rozumieć jako odpady? Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie
domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po jogurtach, puszki, stare ubrania,
buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony. Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też
spalać zabrudzonych,  pomalowanych,  impregnowanych  desek –  nie  ma  znaczenia  czy  były
pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. 

Meble i ich fragmenty to też odpady –  nie wolno wrzucać ich do
pieca! Spalać  nie  wolno  też  gazet,  kolorowych  tekturowych
opakowań  (np.  po  herbacie  czy  ciasteczkach),  opakowań
wielomateriałowych.

 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
(CEEB)
W  związku  z wprowadzeniem  od  01  lipca  2021  roku nowych
regulacji  prawnych  dot.  zasad  gromadzenia  danych  w zakresie
wyposażenia  budynków  mieszkalnych  i niemieszkalnych
w urządzenia  grzewcze  informujemy,  że  powstaje  ustawowy
obowiązek  do  wprowadzenia  danych  o swoich  piecach  centralnego
ogrzewania do systemu krajowego. Obowiązek złożenia deklaracji w 
formie elektronicznej, bądź papierowej do CEEB prowadzonej przez GUNB w Warszawie, ciąży na
właścicielu lub zarządcy budynku mieszkalnego i niemieszkalnego w którym znajduje się źródło
ciepła i spalania paliw. W przypadku budynków istniejących deklarację należy złożyć w terminie do
12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a dla nowo powstałych budynków, czyli posiadających
odbiór do użytkowania, w ciągu 14 dni od uzyskania dokumentu odbioru.



Razem zadbajmy o nasze środowisko! 

Tylko od nas zależy czy powietrze, 

którym oddychamy będzie czyste i zdrowe, 

czy będzie zawierało trujące nas wszystkich niebezpieczne związki chemiczne, 

czy też nie!


