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Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

NOWA CZĘŚĆ PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – WSPARCIE NAWET DO 69 TYS. ZŁ
Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym
dofinansowaniem do 69 tys.
zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub
1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku,
a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze
łatwiej sięgać po dotacje – to
kolejne kroki milowe w walce
ze smogiem.
Minister Klimatu i Środowiska
Anna Moskwa, podczas wizyty
w Bieruniu na Śląsku, ogłosiła, że nowe zasady w „Czystym
Powietrzu” zaczną obowiązywać od 25 stycznia 2022 r. „Nie
przestajemy pracować nad nowymi rozwiązaniami w programie „Czyste Powietrze”. Zgodnie z obietnicami, z początkiem
roku startujemy z nową częścią
„Czystego Powietrza” dla najmniej zamożnych. Ale przed nami stoją też kolejne wyzwania:
dostosowanie programu do korzystania ze środków unijnych,
przegląd kosztów kwalifikowanych choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie
przekłada się na oszczędności
w zakresie efektywności energetycznej. Niebawem szansę na
wymianę „kopciucha” z dotacją
będą mieli również mieszkańcy
budynków wielorodzinnych, dla
których przygotowujemy nowy
program o zasięgu ogólnopolskim” – mówi minister Anna
Moskwa. „Staramy się modyfikować ofertę programu „Czyste Powietrze: tak, by był on do-

stępny dla jak największej grupy osób. Wychodzimy naprzeciw najuboższym obywatelom,
zdając sobie sprawę, że bardzo
często to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego
wsparcia – zarówno pod względem źródła ciepła, jak i np. termomodernizacji” – powiedział
pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste
Powietrze” Bartłomiej Orzeł.
Pierwszy etap od 25 stycznia
Obecnie w „Czystym Powietrzu”
obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do
30 tys. zł – dla osób z rocznym
dochodem do 100 tys. zł, oraz
druga – podwyższony poziom
dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do
2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu
„Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.
W pierwszej kolejności – już 25
stycznia 2022 r. – rozpocznie się
nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej
dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260
zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo
do otrzymywania przez wniosko-

dawcę zasiłku stałego, zasiłku
okresowego, zasiłku rodzinnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń
i wypłat dotacji dla najwyższego
poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny
w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym
w przypadku pierwszej i drugiej
części programu.
Przy naborze dla trzeciej części
programu obowiązywać będzie
nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania
dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz
zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka
„Weź dofinansowanie”), jak i na
stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane
na 2022 r. mają być rozszerzane. „Przymierzamy się do drugiego etapu prac, obejmującego
między innymi prefinansowanie
wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji”
– zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Paweł Mirowski.
Proste zasady dla wszystkich
„Wsłuchując się w postulaty zgłaszane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowaliśmy również niektóre zapisy
we wszystkich częściach programu „Czyste Powietrze” i jego załącznikach” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Najważniejsze ze zmian, które
będą obowiązywać – tak jak trzecia część programu – już od 25
stycznia 2022 r., to m.in. uwzględnienie możliwości finansowania
z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie
staje się właścicielem kotła do
zakończenia okresu trwałości,
a także umożliwianie dłuższej
realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dodatkowo
wśród istotnych zmian znalazły
się: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze” oraz
doprecyzowanie wymagań dla
przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze
względów bezpieczeństwa.
Śląskie liderem
Dotychczas (14.01.2022 r.) w programie „Czyste Powietrze” złożono ponad 384 tys. wniosków
na 6,45 mld zł dofinansowania,
najwięcej w woj. śląskim (ponad
64,5 tys. wniosków na ok. 885 mln
zł). W skali ogólnopolskiej podpisano ponad 307 tys. umów na
ponad 5 mld zł. W najnowszym
rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad po-

łowę miejsc w pierwszej setce
zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 r. była gmina Godów. Warto przypomnieć,
że z kolei w pierwszym takim
(przedstartowym) zestawieniu
– wówczas za I kwartał 2021 r.
– najwyżej na podium znalazła
się inna śląska gmina – Bieruń.
„Mimo, że nasze województwo
przoduje w programie „Czyste
Powietrze”, to nie zwalniamy
tempa w edukowaniu, informowaniu i promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do likwidacji kopciuchów w naszym regionie. Od 1
stycznia tego roku na terenie
województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która jeszcze bardziej determinuje
nas do współpracy z gminami.
Razem, wspólnymi siłami, docieramy do nieprzekonanych
mieszkańców, którzy jeszcze
nie podjęli wysiłków w kierunku ocieplenia domu i wymiany
kopciucha. Jedną z takich prężnie działających gmin na Śląsku,
przyjaznych czystemu powietrzu, jest Bieruń, gdzie gościmy razem z przedstawicielami
Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW. Tutaj dyskutujemy i wymieniamy się dobrymi praktykami angażującymi lokalną społeczność w walkę
ze smogiem” – podsumowuje
prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.
Kroki milowe
Celem programu „Czyste Powietrze” – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska
a wdraża go Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnasto-

ma funduszami wojewódzkimi
– jest rozwiązanie największego
problemu dotyczącego smogu
w Polsce, czyli doprowadzenie
do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie
zarządzać energią. Na te działania przeznaczono 103 mld zł
na lata 2018-2029. Nabór w programie „Czyste Powietrze” rozpoczął się 19 września 2018 r.
W maju 2020 r. program przeszedł reformę, która ułatwiła
aplikowanie o dotacje. Wówczas
– oprócz m.in. uproszczeń wniosku o dotację i skrócenia czasu
rozpatrywania wniosków z 90
roboczych do 30 dni kalendarzowych – poszerzono też ścieżki
wnioskowania o dotacje przez
internet, na rządowym portalu
gov.pl. Następnie, w październiku 2020 r., wystartowała druga
część programu z podwyższonym do 37 tys. zł poziomem dofinansowania. Z kolei w 2021 r.
– w ramach programu „Czyste
Powietrze” – nawiązano współpracę z ponad dwoma tysiącami gmin m.in. dzięki ogłoszeniu
dla JST zachęt o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Ponadto
w minionym roku uruchomiono też ścieżkę bankową i trzy
pilotaże wymiany źródeł ciepła
w budynkach wielorodzinnych
(woj. zachodniopomorskie, dolnośląskie z preferencjami dla
gmin graniczących z Czechami,
gmina Pszczyna). Od 1.01.2022
r. wycofano możliwość dofinansowania zakupu i montażu
kotłów węglowych.
czystepowietrze.gov.pl

