Program Czyste
Powietrze
W aspekcie urządzeń grzewczych

Czym jest program?


„Czyste Powietrze” to rządowy program dofinansowania wymiany starych,
nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne.



Przedsięwzięcie remontowe, obok wymiany źródła ciepła, może obejmować:
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji c.o. lub c.w.u. (w tym
kolektorów słonecznych); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła; zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych oraz opracowanie dokumentacji
(audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Dla kogo, na co i ile?


Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z
wyodrębnioną księgą wieczystą.



Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz
przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program obejmuje trzy grupy
beneficjentów


Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,



Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których
przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie
przekracza: 1564zł(gospodarstwo wieloosobowe) lub 2189 zł(gospodarstwo
jednoosobowe),



Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których
przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie
przekracza: 900zł(gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260zł(gospodarstwo
jednoosobowe)

Nowe urządzenia grzewcze


W obecnej wersji „Czystego Powietrza” dotację można otrzymać tylko na
wymianę źródła ciepła (i przedsięwzięcia towarzyszące), aby spełnione
zostały wymogi WT 2021, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002 r. Nowym źródłem mogą być m.in. kotły grzewcze – olejowe,
gazowe i na paliwa stałe. Dotacja przysługuje na zakup i montaż kotła – wraz
z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem
doprowadzenia
powietrza
i
odprowadzenia
spalin,
zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem czy zbiornikiem
na gaz. Kotły na paliwo stałe ( pelet drzewny, drewno) muszą spełniać co
najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Wymagania określone w rozporządzeniu
Komisji UE


dopuszczenie do wprowadzenia wyrobu na rynek europejski (znak CE);



certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących
ekoprojektu (ecodesign);



zgodność z wymogami prawa miejscowego w zakresie kotłów i rodzajów
paliwa (np. uchwał antysmogowych);



automatyczny podajnik
dofinansowania);



brak rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, a nawet możliwości ich montażu;
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Dotację można otrzymać na przedsięwzięcia już rozpoczęte, i zakończone –
pod warunkiem, że inwestor poniósł pierwszy koszt kwalifikowany po 15 maja
2020 r., a jednocześnie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie to trzeba zakończyć do 30
czerwca 2029 r. (i jednocześnie do 30 miesięcy od złożenia wniosku).



Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do gminy mającej porozumienie z
WFOŚiGW. Możliwe jest też złożenie wniosku elektronicznie – poprzez
formularz na stronie gov.pl (trzeba mieć profil zaufany lub e-dowód) lub przez
Portal Beneficjenta odpowiedni dla konkretnego WFOŚiGW (wówczas
konieczne jest także złożenie wniosku w wersji papierowej).



Uzyskanie dotacji możliwe jest pod warunkiem zakupu urządzenia spełniającego
wymagania programu. Wymogi te zostały wskazane w Załącznikach do programu: dla
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w Załączniku 2,
a dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w
Załączniku 2a.



Gospodarstwo domowe wymieniające urządzenie grzewcze może sfinansować koszty ze
środków własnych lub jeśli ich nie posiada – z kredytu bankowego. Ustawodawca
przewidział specjalną ścieżkę bankową ułatwiającą procedury pozyskania kredytu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie za
pośrednictwem banku


W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o
Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu
„Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.



Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank
złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).



Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt.
Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po
podpisaniu umowy dotacji.



W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś
zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.



Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie
dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że
bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Gwarancja


Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia
kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG),
którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tym gwarancjom,
banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu
przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.



Najważniejsze warunki gwarancji:



wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w
umowie kredytowej,



gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie
banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,



gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,



brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Szczegółowe wymagania prawne odnoszące
się do zadań finansowanych w ramach
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


Kotły na paliwo stałe Zakupione i montowane w ramach Programu: kotły zgazowujące drewno,
pellet drzewny, pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą spełniać co najmniej
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.
100). Dodatkowo:

-

kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności
energetycznej minimum B zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia
2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

-

- kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę
efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z
dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

-

- kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę
efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z
dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;

-

kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie musza charakteryzować się obniżoną
emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 , muszą posiadać w odniesieniu do
ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z
rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu
i etykiety energetycznej.
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