Gminny punkt konsultacyjnoinformacyjny:
 Gminny punkt informacyjno- konsultacyjny czynny
będzie od 28 czerwca 2021:
 Poniedziałek : 8: 00-13:00
 Wtorek: 10:00-15:00

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
 Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu można
wnioskować o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła,
ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej , montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym do
31.12.2027 r. podpisywane będą umowy z Beneficjentami, do
30.09.2029 wydatkowane będą środki przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Założenia programu CZYSTE
POWIETRZE:
• Z programu mogą skorzystać właściciele budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, które zostały oddane do użytkowania, właściciele lokalów
mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym ( maks. 2 lokale w
budynku), z wyodrębnioną KW o dochodzie rocznym nieprzekraczającym
100 000 zł.
• Wnioskodawcą może być właściciel lub współwłaściciel budynku, (jedna
osoba składa wniosek o dofinansowanie pozostali właściciele składają
oświadczenie o wyrażeniu zgody na skorzystanie z dofinansowania)
• Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW ( dotacja jest przyznawana
przez WFOŚiGW, może być rozliczona w 3 częściach lub w całości po
przedstawieniu dokumentów potwierdzających zrealizowanie
przedsięwzięć objętych wnioskiem o dofinansowanie).

Założenia programu Czyste
Powietrze:
 Jeden budynek/ lokal mieszkalny to jeden wniosek o
dofinansowanie = jedna dotacja w ramach programu,
 Możliwość rozliczenia max. w 3 transzach lub w całości po
zakończeniu przedsięwzięcia,
 Dofinansowanie dla przedsięwzięć, których min. koszt to
3. ooo zł,
 Dofinansowanie dla przedsięwzięć rozpoczętych i
zakończonych ( warunek : nie zostały rozpoczęte
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku),

Założenia programu Czyste
Powietrze:
 Możliwość rozliczenia dofinansowania do 30 mies. od daty złożenia
wniosku,
 Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej
przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego – nie kwalifikuje
się do dofinansowania,
 Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia
budynku/ lokalu mieszkalnego na inny, nie może zdemontować
urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowalnych zakupionych i
zainstalowanych w trakcje realizacji przedsięwzięcia.
 Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w terminie do 30 dni od
daty wpływu wniosku do wfośigw.

Zasady dofinansowania:
▪ Podstawowy poziom dofinansowania od 30 %
• dochód roczny Wnioskodawcy do 100 000 zł,
 Podwyższony poziom dofinansowania od 60 %
•gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto
do 1400 zł/os
•gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto
do 1960 zł/os
Od 1 lipca planowane jest podwyższenie progów dochodowych do podwyższonego
poziomu dofinansowania tj. gospodarstwo wieloosobowe 1563. 60zł, gospodarstwo
jednoosobowe: 2189,04 zł.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie
w Programie Czyste Powietrze?
 Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Punkcie konsultacyjnoinformacyjnym w poniedziałki od 8:00 do 13:00 lub wtorki od 10:00 do 15:00, I
piętro, pokój nr 46.
 Wnioski można również składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej , który obejmuje swoim działaniem teren
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie
obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego
wypełniania dostępne są na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.
 Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można składać w postaci
elektronicznej. Wnioskodawca przesyłający wniosek drogą elektroniczną
zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania wniosku i dostarczenie go w
postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW. W przypadku, gdy
nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie
wniosku tylko w formie papierowej.

 Kalkulator do wyliczania wysokości dofinansowania
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przygotował udogodnienie jakim jest kalkulator dotacji. W celu
obliczenia możliwej kwoty dofinansowania należy odwiedzić
stronę internetową czyste powietrze.gov.pl zaznaczyć elementy
wchodzące w skład przedsięwzięcia. Narzędzie jest intuicyjne i
łatwe w obsłudze.
 Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy
ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian,
stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby
użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału
izolacyjnego, mając pewność, że po przeprowadzeniu
termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać
obowiązujące i przyszłe wymagania (WT 2021), które weszły w
życie od 1 stycznia 2021 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

REGULAMIN NABORU:
 Wnioskodawca ma prawo do jednej korekty wniosku bez wezwania
WFOŚiGW
 W ramach korekty wniosku nie można dokonać zmiany
budynku/lokalu mieszkalnego
 W przypadku śmierci Wnioskodawcy możliwość podtrzymania
wniosku o dotację przez współwłaścicieli lub spadkobierców
 Wnioskodawca może wycofać wniosek – należy złożyć pisemne
oświadczenie
 Możliwość jednokrotnego wezwania do uzupełnień

Okres kwalifikowalności kosztów:
 Rozpoczęcie przedsięwzięcia to poniesienie pierwszego
kosztu kwalifikowanego ( data wystawienia pierwszej
faktury). Może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 Zakończenie przedsięwzięcia to data wystawienia ostatniej
faktury, oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac
objętych umową o dofinansowanie,
 Okres realizacji to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Jak rozliczyć wniosek o płatność w
Programie Czyste Powietrze?
 Wymagane dokumenty:
•Wniosek o płatność
•Protokół odbioru prac wykonawcy
•Faktura VAT
•Certyfikat produktu
•Etykieta energetyczna produktu
•Karta przekazania odpadu (kocioł)
•Oferta wykonawcy (dla okien i drzwi wejściowych)
•Deklaracja właściwości użytkowych (okna, drzwi i
docieplenie)

Jak rozliczyć wniosek o płatność w
Programie Czyste Powietrze?
 Po przygotowaniu kompletu dokumentów należy
wypełnić wniosek o płatność, który można znaleźć na
stronie Programu Czyste Powietrze,
 GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM
oferuje pomoc przy wypełnieniu wniosku o płatność.
 Wypełniony wniosek należy dostarczyć w formie
papierowej do odpowiedniego WFOŚiGW.

Dodatkowe informacje:
 Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny
znajdujący się w budynku UG Lelów, I piętro, pokój nr
46, czynny w pon : 8:00-13:00, wt: 10:00- 15:00,
nr tel: 34 355 01 21, wew. 131
 www.czystepowietrze.gov.pl
 www.wfosigw.katowice.pl

Dziękuję za uwagę ☺

