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PUNKTU KONSULTACYJNO-

INFORMACYJNEGO

Kroczyce, 1 grudzień 2021 r.



Cel programu
Ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia 

substancji do atmosfery, które powstają na skutek 
ogrzewania domów jednorodzinnych 

z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła 
oraz niskiej jakości paliwa. 



Beneficjent

Osoby fizyczne, 
właściciele/współwłaściciele domów 

jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach 

jednorodzinnych lokali 
z wyodrębnioną księgą 

wieczystą (maksymalnie dwa lokale w 
budynku). 

Program został podzielony na dwie części ze względu na poziom dofinansowania.  

W drugim etapie od 07.07.2021 r. został uruchomiony nabór wniosków dla 
Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 

Programu (podwyższony poziom dofinansowania). Dotyczy osób osiągających 
przeciętny miesięczny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –

Prawo ochrony środowiska nieprzekraczający kwoty: 

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W pierwszym etapie od 01.07.2021 r. został 
uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów 

kwalifikujących się do Części 1 

Programu (podstawowy poziom dofinansowania). 
Dotyczy osób osiągających dochód roczny 

(podstawa opodatkowania 

w przypadku PIT) nieprzekraczający 100 tys. zł. 



ZAKRES PROGRAMU



Okres realizacji 
i trwałości 

Czas na realizację przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od 
daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia 
zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia 
przedsięwzięcia.



Procedura skorzystania z Programu Czyste 
Powietrze





Na co zwrócić uwagę składając 
wniosek o płatność?

1. Faktury z realizacji przedsięwzięcia
muszą:

a. być wystawione na nazwisko
wnioskodawcy lub wnioskodawcy i 

małżonka;
b. być wystawione w terminie 

zgodnym z terminem realizacji 
przedsięwzięcia określonym w umowie;

c. zawierać dane identyfikujące
zakupione i zamontowane urządzenia, 
materiały, wyroby (producent, nazwa, 

model).

2. Poszczególne pozycje w dokumentach
zakupu powinny być przypisane do danej

kategorii kosztów kwalifikowanych.



Składanie wniosku

www.portal.wfosigw.katowice.pl/ 

Gminny Punkt Konsultacyjny

poniedziałek –
w godz. 7:30 – 11:30 

środa –
w godz. 7:30 – 15:30

czwartek –
w godz. 7:30 – 15:30



Niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty 
potrzebne do wypełnienia wnioskuProgram Czyste Powietrze 

niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku 

Część A – Informacje Ogólne: Część B – Informacje o przedsięwzięciu 

• Nazwisko i imię 

• Pesel 

• NIP (jeśli wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą) 

• Telefon kontaktowy 

• E-mail (nieobowiązkowo)  

• Adres zamieszkania 

• Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż 
zamieszkania) 

• Rachunek bankowy wnioskodawcy 

• Dane osobowe współmałżonka i/lub współwłaściciel 
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel)  

 

• Nr księgi wieczystej: w przypadku braku 
wnioskodawca przedkłada dokument potwierdzający 
prawo do własności budynku 

• Nr ewidencyjny działki  

• Rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

• Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego 
– powierzchnia całkowita oraz ile m2 jest 
wykorzystywanych na prowadzenie działalności 
gospodarczej (maksymalnie może to być 30% 
powierzchni budynku, inaczej nieruchomość nie 
zostanie zakwalifikowana do programu) 

• Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia – 
wymian źródła ciepła i/lub wymiana stolarki okienno-
drzwiowej i/lub termomodernizacja. 

Część C – Dochód wnioskodawcy 

Podstawowy poziom dofinansowania (roczny dochód nie 
przekracza 100 000 zł): 

• dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, 
wykazane w ostatnio złożonym zeznaniu 
podatkowym na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39, PIT CFC, PIT-40A; 

• dochód ustalony na podstawie PIT-28, PIT-16A; 

• dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
na podstawie liczby ha przeliczeniowych 

• dochód niepodlegający opodatkowaniu 
 

Podwyższony poziom dofinansowania, czyli miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym – jednym z 
załączników do wniosku będzie konieczne zaświadczenie 
potwierdzające wysokość miesięcznego dochodu w 
przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego 
wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Kroczyce 
ul. Kościuszki 29 – dawny budynek Szkoły Podstawowej) 

 



Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” wraz z prezentacją 
uproszczonego wniosku o dotację, szkolenia z nowoczesnych technik grzewczych i termomodernizacji budynków oraz 
obowiązujące przepisy prawne – to tematy cyklu bezpłatnych webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza

Webinaria dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/user/nfosigw/videos

https://www.youtube.com/user/nfosigw/videos




Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych 
warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia 
powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i 
PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek 
siarki.

Tzw. uchwała antysmogowa, czyli Uchwała nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 

Śląskiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw została uchwalona 

07.04.2017 roku.



Wprowadzone uchwałą terminy wymiany kotłów i pieców w 
województwie śląskim:

➢ od 1 stycznia 2022 zakaz używania kotłów eksploatowanych 
ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki 
znamionowej,

➢ od 1 stycznia 2024 zakaz używania kotłów eksploatowanych 
od 5 do 10 lat od daty produkcji,

➢ od 1 stycznia 2026 zakaz używania kotłów eksploatowanych 
do 5 lat od daty produkcji,

➢ od 1 stycznia 2028 zakaz używania kotłów spełniających 
wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie powyższe terminy dotyczą urządzeń niespełniających 
norm emisji wg PN-EN 303-5:2012. Data produkcji liczona jest 
na dzień wejścia w życie uchwały, tzn. od dnia 01.09.2017 r.



Nieprzestrzeganie 
uchwały 

antysmogowej

❑ Naruszenie uchwały antysmogowej może się wiązać z 
odpowiedzialnością wykroczeniową. Trzeba wiedzieć, że jeśli odmówimy 

kontroli, popełniamy przestępstwo. Jeżeli natomiast, poddamy się 
kontroli, która w jakiś sposób wykaże naruszenie uchwały 

antysmogowej, popełniamy tylko wykroczenie.

❑ Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 
do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie 

przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest 
przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.



CEEB czyli 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków



Czujniki Airly

Czujniki jakości powietrza odczytują w czasie 
rzeczywistym parametry: PM1, PM2.5, PM10, 
temperaturę, ciśnienie i wilgotność, a niektóre 
również NO₂, O₃, SO₂ i CO w miejscu, w którym 

są zainstalowane.
Czujnik znajduje się w Kroczycach przy ul. 

Batalionów Chłopskich 4. 

Czyste Powietrze w Gminie Kroczyce
Stan na 30.11.2021 r.

Liczba złożonych wniosków do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu Czyste Powietrze 
w 2021 roku wyniosła 79, z czego 41 wniosków 

zostało złożonych za pośrednictwem punktu 
informacyjno-konsultacyjnego. 



Najczęściej zadawane pytania
Skąd wiemy jaki zakupić styropian (jaką ma mieć grubość i jakie 

właściwości izolacyjne) do docieplenia przegród?

Grubość ocieplenia można wyliczyć korzystając z kalkulatora, do 
którego przekierowanie dostępne jest na stronie 

czystepowietrze.gov.pl 
(https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/).

W przypadku realizacji zadania związanego z ociepleniem przegród 
budowlanych, wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie 

zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym w 
art. 5 ust. 2b określono, że w przypadku robót budowlanych 

polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić 
wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony 
cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla 

przebudowy budynku. Aktualne, obowiązujące od 31 grudnia 2020 r. 
wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej są określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.

A co z wnioskiem o płatność jeżeli zamontujemy kocioł na węgiel 31 grudnia 2021 r. i 
z tego dnia będziemy mieli protokół, to wniosek o płatność do kiedy możemy złożyć? 

Czy dalej obowiązuje termin 30 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie?

W takim przypadku wniosek o płatność może być złożony po 31 grudnia 2021 r. 
Termin 31 grudnia 2021 r. dla kotłów na węgiel dotyczy złożenia wniosku o 

dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub 
równoważnego dokumentu księgowego) i montażu tego kotła.

W przypadku złożenia wniosku o dotację do wfośigw okres realizacji 
przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o 

dofinansowanie, a w przypadku złożenia wniosku o kredyt i dotację w banku, 
beneficjent powinien zrealizować przedsięwzięcie do 18 miesięcy od daty złożenia 

wniosku o dofinansowanie.



Czy składając wniosek na termomodernizację i wymianę kotła 
ważna jest kolejność wykonanych inwestycji?

W programie „Czyste Powietrze” kolejność wykonywanych 
zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia jest dowolna, przy 

czym należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy w ramach 
przedsięwzięcia wymieniane jest nieefektywne źródło ciepła, w 

pierwszym wniosku o płatność wymagane jest rozliczenie 
wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego 

wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła 
niespełniających warunków programu. W przypadku ścieżki 
realizowanej bezpośrednio przez wfośigw, wypłata dotacji 

może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach 
(wnioski częściowe i wniosek końcowy). W przypadku ścieżki 

bankowej, może być złożony jeden wniosek o płatność, po 
zrealizowaniu całego przedsięwzięcia.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie złożą deklaracji do 
CEEB, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały 
wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi 

jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz

o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia 
w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji 

będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie 

złożyliśmy deklaracji zanim samorząd „poweźmie o tym 
informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane 

informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Czy jest możliwość złożeniach dwóch wniosków o dofinansowanie: jeden na wymianę źródła ciepła, a drugi na ocieplenie?

Dla wniosków złożonych od 15.05.2020 r. na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. Jeżeli dotacja została przyznana na budynek/lokal mieszkalny na warunkach programu w wersji obowiązującej od dnia 

29.07.2019 r. lub wcześniejszych, to możliwe jest złożenie kolejnego wniosku w aktualnie trwającym naborze.
W takiej sytuacji wnioskodawca na ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie w zakresie ocieplenia przegród 
budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej lub zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ale muszą to być inne koszty 

kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją.



Dziękuję za uwagę


