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POLSKI ALARM SMOGOWY POZYTYWNIE O
ZMIANACH W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
Uproszczenie wniosków i skrócenie czasu ich rozpatrywania, a także preferencje dla bezdymnych
rozwiązań i odnawialnych źródeł energii to niektóre elementy zmian w programie Czyste Powietrze,
które pozytywnie ocenił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Antysmogowego.
Nowa wersja programu ma - według wtorkowych zapowiedzi ministra klimatu Michała Kurtyki - ruszyć
na przełomie marca i kwietnia, a zmiany mają na celu m.in. zwiększenie liczby składanych wniosków.
"Cieszę się z nich, bo @alarm_smogowy od dawna walczył o program bardziej przyjazny dla
beneﬁcjenta" - ocenił na Twitterze Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Antysmogowego. Zwrócił on
uwagę m.in. na uproszczenie wniosków o dotację, skrócenie czasu rozpoznawania wniosków, a także
preferencje dla technologii grzewczych, które nie emitują smogotwórczych pyłów. "100 zł dla gminy
za pomoc w wypełnieniu wniosku dla uboższych gospodarstw domowych to super pomysł. Mam
nadzieję na bardziej aktywny udział gmin w programie #CzystePowietrze" - wskazał Guła.
Aktywista zwrócił też uwagę na skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku. "Jeśli wniosek o dotację
złożony będzie w banku to czas na jego ocenę zostanie skrócony do 14 dni. To duża zmiana, bo do tej
pory było to 90 dni a często 150 lub w 200 dni" - napisał na Twitterze.
Jak poinformował we wtorek minister klimatu Michał Kurtyka, formę zmieni przede wszystkim sam
wniosek o dotację - ma być uproszczony, większość dokumentów zastąpią oświadczenia. Wojewódzkie
fundusze nie będą już dokonywały - jak do tej pory - weryﬁkacji dochodów beneﬁcjentów, od
wysokości których uzależniona była kwota dotacji. We wnioskach nie trzeba będzie też podawać
niektórych, wymaganych obecnie, informacji technicznych. Skrócony ma zostać także - z 90 dni
roboczych do 30 dni kalendarzowych - czas, w którym wojewódzkie fundusze, czyli operatorzy
programu, będą musiały rozpatrzyć wniosek.
Ponadto, wnioski o doﬁnansowanie inwestycji termomodernizacyjnych za pomocą stron internetowych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, jak i portalu gov.pl. W programie zmienią się ponadto
progi dochodowe, od których zależna będzie pomoc. Pierwszą grupę będą stanowiły osoby osiągające
do 100 tys. zł dochodu rocznie. W tym przypadku dotacje wyniosą do 35 proc. kosztów
termomodernizacji/wymiany źródła ciepła i maksymalnie do 20 tys. zł. Jeżeli beneﬁcjent zdecyduje się
na zainstalowanie pompy ciepła, dotacja wzrośnie do 25 tys. zł. Wsparcie będzie jeszcze wyższe (30
tys. zł), jeżeli właściciel dodatkowo skorzysta z instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu
"Mój Prąd". Z kolei powyżej progu 100 tys. zł przysługiwać będzie termomodernizacyjna ulga
podatkowa.
Według zapowiedzi, szczególną grupę beneﬁcjentów mają stanowić ci, których dochód na osobę w
gospodarstwie domowym wynosi do 1,4 tys. zł i 1,9 tys. zł dla osoby samotnie mieszkającej w domu.
W tym przypadku dotacją sﬁnansować będzie można do 60 proc. inwestycji i wynosić ona będzie

maksymalnie 32 tys. zł. Przy dodatkowej fotowoltaice będzie to 37 tys. zł. To do obsługi tych
beneﬁcjentów mają być włączone samorządy. Za każdy skutecznie złożony wniosek mają dostać
premię w wysokości 100 zł. Osoby najbiedniejsze będą mogły skorzystać z programu "Stop Smog",
który pozwala sﬁnansować inwestycję przez rząd i samorząd w 100 proc. (70 proc. rząd i 30 proc.
samorząd). W przypadku osób mniej zamożnych to MOPSY (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej) i
GOPSY (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej) będą wystawiały zaświadczenia o dochodach, które będą
uprawniały do zwiększonej intensywności ﬁnansowania. Samorządy mają też udzielać ze środków
wojewódzkich funduszy pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne.
Jak wynika z informacji przekazanych we wtorek, do programu "Czyste Powietrze" mają być włączone
również banki. Trwają negocjacje z trzema instytucjami, w tym BOŚ Bankiem. Kwoty dotacji będzie też
można przeznaczyć na częściową spłatę kredytu bankowego.
W nowym programie weryﬁkowana będzie też możliwość podłączenia domów do sieci ciepłowniczej
lub gazowej. Jeżeli dom już będzie podłączony do sieci gazowej, bądź z niej korzysta, ale nie do celów
grzewczych, wówczas nie będzie można uzyskać doﬁnansowania do kotła na paliwo stałe.
Nowy program "Czyste Powietrze" przewidywać będzie również - w zależności od zamożności
beneﬁcjentów - dopłaty do 10 tys. i do 15 tys. zł za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej.
Program antysmogowy "Czyste Powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku. Można w nim się ubiegać o
dotację na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę źródeł ciepła na te bardziej
ekologiczne.
W ramach programu "Czyste Powietrze" rząd zaplanował wydać na termomodernizację domów
jednorodzinnych 103 mld zł w ciągu 10 lat. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje również
termomodernizacyjna ulga podatkowa, dzięki której można maksymalnie odliczyć 53 tys. zł od
dochodu.
Według danych na koniec lutego, do wojewódzkich funduszy wpłynęło ok. 120 tys. wniosków na kwotę
dotacji sięgającą prawie 2,5 mld zł. Do tej pory wydano 85 tys. pozytywnych decyzji na 1,5 mld zł
dotacji. (PAP)

