Program Czyste Powietrze w Dzierżoniowie

Program Czyste Powietrze w
Dzierżoniowie
Punkt konsultacyjny dla osób chcących zmienić ogrzewanie i skorzystać z
możliwości dofinansowania działa w Sowiogórskim Centrum
Komunikacyjnym.

Ogólnopolski program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza
oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i
poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z
dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielem budynku
jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowaniem objęta jest wymiana źródła ciepła, polegająca na pozbyciu się

węglowego "kopciucha" i zastąpienie go ekologicznym źródłem ciepła, w tym m.in.
zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz termomodernizacja
budynków.
Szczegółowych informacji i porad o możliwościach otrzymania dofinansowania i
prawidłowej realizacji procesu zmiany sposobu ogrzewania udziela specjalista
Magdalena Gnojek.
Kontakt:
osobisty - Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne, pn-pt, od godziny 8:00 do
16:00;
telefoniczny: 517 566 669;
mailowy: czystepowietrze

stowarzyszenie [dot] pl.

Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez wszystkie
samorządy naszego powiatu. Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą składać w
siedzibie biura, w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym oraz w Biurze Obsługi
Klienta dzierżoniowskiego urzędu.
Cel Programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz
beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego
poziomu dofinansowania
Formy dofinansowania:
dotacja;
dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy
ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub
cwu (w tym kolektorów słonecznych);
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych); dokumentacja
projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej;
30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
oraz:
zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do
celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;
zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub
cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu);
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych); dokumentacja
projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej;
25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe
źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu
energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
10 000 zł.
Beneficjenci
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym
nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy
czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu

dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)
Formy dofinansowania
1. dotacja;
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania
Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe
oraz:
zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;
zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub
cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu);
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych); dokumentacja
projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej;
37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Opcja 2
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe

źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu
energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
15 000 zł.
Beneficjenci
1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z
wyodrębnioną księgą wieczystą;
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa
domowego nie przekracza kwoty:
1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód
beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie
przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego

wypełniania dostępny jest:
w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach
internetowych wfośigw;
w serwisie „gov.pl”.
Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie
internetowej właściwego wfośigw;
poprzez serwis „gov.pl”.
Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje
konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci
formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i
przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w
poniższym punkcie.
Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest
również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim
podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi
podpisami) do właściwego wfośigw.
W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek
na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem
wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą
ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w
formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą
elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w
formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany
wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na
„samoliczące się” pola.
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