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NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW
W RAMACH PROGRAMU Z

CZYSTE POWIETRZE

Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 4550 tys. osób rocznie. Za największe
emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów
zawieszonych PM2,5, PM10 oraz
benzo(a)pirenu odpowiada sektor
bytowo-komunalny oraz transport.
Dlatego też w Ministerstwie Środowiska podjęto prace zmierzające
do uruchomienia programu ogólnokrajowego służącego zmniejszeniu
niskiej emisji pochodzącej z budownictwa mieszkalnego. Efektem tych
prac jest opracowany obecnie program Czyste Powietrze. Program
jest wdrażany na naszym terenie
- z inicjatywy Ministra Środowiska
- dzięki współpracy i porozumieniu
WFOŚiGW w Katowicach z NFOŚiGW i Bankiem Ochrony Środowiska
na rzecz poprawy jakości powietrza
dla województwa śląskiego.
1 września powinien ruszyć nabór
wniosków na termomodernizację domów i wymianę pieców grzewczych
na bardziej ekologiczne w ramach
w/w programu Czyste Powietrze. Docelowo wnioski będzie można składać jedynie przez internet, choć na
początku przyjęte zostaną również
tradycyjne, papierowe formularze.
Program Czyste Powietrze będzie
realizowany w latach 2018-2029.
Jego budżet to 130 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3
mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld
zł. Pieniądze zostaną przeznaczane
w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w
ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:
• węzły cieplne;
• nowoczesne kotły na paliwo
stałe (węgiel lub biomasa);

• systemy ogrzewania elektrycznego;
• kotły gazowe kondensacyjne;
• pompy ciepła.
Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie
budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych
i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Natomiast w nowo budowanych
budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż:
węzłów cieplnych, nowoczesnych
kotłów na paliwo stałe, systemów
ogrzewania elektrycznego, kotłów
gazowych kondensacyjnych czy
pompy ciepła.
Beneficjentami programu będą
osoby fizyczne, które mają prawo
własności lub są współwłaścicielami
budynku.
Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od
40 do 90 proc. kosztów inwestycji,
w zależności od dochodu na osobę
w rodzinie. Jak tłumaczy minister
środowiska, właściciele domów,
których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych
w ramach programu. Maksymalne
koszty kwalifikowane przewidziane
do wsparcia dotacyjnego wynoszą
53 tys. zł.
Jak zapewnia Ministerstwo Finansów od 2019 r. (czyli w rozliczeniu
PIT od 2020 r.) wydatki ponoszone
przez osoby o dochodach powyżej
1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli
potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma
być rozłożona na okres trzech lat,
a sumarycznie nie może przekroczyć
53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przy-

gotują rozporządzenie określające
specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika,
które będą mogły być objęte ulgą. Od
2019 r. dotacje przekazywane przez
NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem
podatnika.
Wnioski o dofinansowanie na działania związane z wymianą ciepła
starej generacji na nowoczesne, bardziej wydajne i przyjazne środowisku
rozwiązania oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków
można składać w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Realizacja
programu
potrwa
12 lat (10 lat nabór wniosków; 2 lata
na rozliczenie). Po tych 10 latach
Minister Środowiska podkreśla, że
będzie można się zastanowić nad
wprowadzeniem ewentualnego zakazu stosowania pieców węglowych
w domach jednorodzinnych.
Podane zostały także do wiadomości publicznej przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla
głównych pozycji termomodernizacji
w programie, które wynoszą:
• ocieplenie przegród budowlanych
oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
• wymiana stolarki zewnętrznej
w tym: okien, okien połaciowych,
drzwi balkonowych, powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych
do 700 zł za m2.
• instalacje wewnętrzne ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej do 10.000
zł za zestaw. ;
• pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego
ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.
• kotły
gazowe
kondensacyjne
wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw.
TOMASZ MOTYKA
Dział Ekologii i Ochrony Środowiska
Opracowanie na podstawie materiałów
z Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW

Treści zawarte w publikacji nie
stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
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