Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym celu uruchomiło program „Czyste
powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła.
Wnioski można składać od września.
Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów
i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska
postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste
powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na
termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł,
a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego
beneficjentów).
Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej
istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną
termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało podpisane
porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚ i GW) oraz Bankiem
Ochrony Środowiska.
Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głownie
finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na
paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne
bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane
jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.
Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie
odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji
fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie
zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego,
kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów
będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji
oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.
Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w
gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc.
kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90
proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego
członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja
wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze
środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki.
Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż
2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.).
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu
„Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu
podlegającego opodatkowaniu.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące
współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już
istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu
termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, resort
przygotował szkolenia dotyczące „Czystego powietrza”, które będą prowadzone w gminach.
Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać
informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać
wnioski najprawdopodobniej od połowy września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony
Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami
wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.
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