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Do kogo jest adresowany, na co i jak z niego skorzystać? Te i inne kwestie związane z
programem „Czyste Powietrze” rozwiał wczoraj (16 bm.) doradca energetyczny Piotr Ner z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas spotkania
informacyjnego dla mieszkańców Gminy Kłodzko.

      

Spotkanie informacyjnego dotyczące programu „Czyste Powietrze” i jego realizacji na terenie
Gminy Kłodzko otworzył wójt Zbigniew Tur, nakreślając jego ogólne założenia i wskazując
ważność problemu. Następnie głos przekazał prelegentowi Piotrowi Nerowi. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest bowiem jednym z 16 w
kraju, które zajmują się realizacją ogólnopolskiego programu, który rzucił wyzwanie smogowi.

  

Spotkanie pokazało, że w Gminie Kłodzko jest wielu mieszkańców zainteresowanych
skorzystaniem z „Czystego Powietrza”, w związku z tym poniżej podajemy garść informacji,
które przekazał P. Ner, a które na pewno przydadzą się potencjalnym beneficjentom.

  

Smog i idea programu

  

Skąd bierze się problem smogu? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: z jednej strony za dużo
jest starych pieców na paliwo stałe, tzw. kopciuchów, z drugiej – ze dużo zużywamy energii do
ogrzania budynku. W związku z tym, aby z nim skutecznie walczyć, w pierwszej kolejności
należy wymienić źródło ciepła, a następnie podjąć działania oszczędzające energię. W tym celu
opracowany i wdrożony został krajowy program „Czyste Powietrze”, będący priorytetowym
programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adresowanym
do wszystkich osób fizycznych będących właścicielami jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Realizowany jest do 2029 r. w sposób ciągły.
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O czym należy pamiętać?

  

Z programu „Czyste Powietrze” może skorzystać KAŻDY, pod warunkiem, że jest: właścicielem
(współwłaścicielem) budynku jednorodzinnego (wolno stojącego, w zabudowie szeregowej,
bliźniaczej) i spełnia warunki formalne i techniczne.

  

Program realizowany jest w sposób ciągły, co oznacza, że wnioski o dotację lub pożyczkę
oceniane są na bieżąco. Należy tylko pamiętać: *podpisanie umów musi nastąpić najpóźniej 31
grudnia 2027 r., *zakończenie wszystkich prac objętych umową – do 30 czerwca 2029 r.

  

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczane na
stronach internetowych właściwych WFOŚiGW – w naszym przypadku we Wrocławiu.

  

Aby skorzystać z programu, należy zacząć od wymiany źródła ciepła, tj. kotła, tzw. kopciucha,
na nowy spełniający warunki określone w programie. Złomowanie starego pieca należy
potwierdzić stosowanym dokumentem.

  

Przy zakupie nowego kotła na paliwa stałe, należy pamiętać, że musi on spełniać wymogi klasy
5 w zakresie efektywności energetyczno-emisyjnej. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. kotły na
paliwa stałe dostępne na rynku UE będą musiały spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji
UE 1189/2015, czyli tzw. Ecodesign /Ekoprojekt (ale już są dostępne na rynku).  

  

Jeśli ktoś ma kominek w domu, to może pozostać, ale wyłączenie jako rekreacyjny, nie jako
źródło rozprowadzania ciepła w mieszkaniu.

  

Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Uwaga: Po 1 lipca 2019 r. nastąpi zmiana: najpierw trzeba złożyć wniosek do programu „Czyste
Powietrze”, a dopiero później podjąć działanie związane z inwestycją w domu.

  

Wniosek wypełnia się w Internecie. Rada praktyczna: wypełniamy go intuicyjnie, a dopiero jak

 2 / 3



Czyste powietrze - spotkanie informacyjne

Wpisany przez Małgorzata Matusz
środa, 17 kwietnia 2019 10:29 - Poprawiony czwartek, 18 kwietnia 2019 10:40

czegoś nie wiemy, szukamy w instrukcji. Czas na inwestycję jest 2 lata.

  

Kwota dotacji: maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł.
Pozostałe koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać
dofinansowane z pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowalny projektu to 7 tys. zł. Procent kosztów
kwalifikowalnych przewidzianych do wsparcia w postaci dotacji lub pożyczki uzależniony jest od
kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

  

Przypominamy:

  

Specjalnie dla mieszkańców Gminy Kłodzko powstał Punkt Informacyjny, w którym
przeszkoleni pracownicy udzielają odpowiedzi na pytania związane z realizacją programu
„Czyste Powietrze”: Urząd Gminy w Kłodzku, pok. 414, Marcin Kluczyński, tel.: 74/647-41-38,
Kinga Kowalska, tel.: 74/647-41-69. Więcej informacji dotyczących tego programu, w tym
również wniosek online można uzyskać pod 
linkiem
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http://www.wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

