
GDZIE UZYSKAĆ POMOC  
FINANSOWĄ?

NOWA ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
Masz dom jednorodzinny? Płacisz podatek 
PIT? Wymień stary piec i ociepl swój dom, 
a zapłacisz nawet 17 000 zł podatku mniej!

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
Chcesz wymienić stary kocioł węglowy lub 
ocieplić swój dom? Teraz możesz dostać na 
to dotację - nawet 47 700 zł. Nie zwlekaj - 
złóż wniosek już teraz!

Więcej informacji na:
www.malopolska.pl/zmienpiec

www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze

WAŻNE! Wnioski można składać 
internetowo lub w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, tel. 12 422 94 90 wew. 2

Zrealizowano w ramach projektu   
LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021  

współfinansowanego ze środków  
programu LIFE Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco?   
Zapisz się do newslettera na stronie:  

www.powietrze.malopolska.pl/komunikaty

POZBĄDŹ SIĘ ZŁODZIEJA –  
 NIE DAJ SIĘ WYKORZYSTYWAĆ!

www.malopolska.pl/zmienpiec 

facebook.com/EkoMalopolska 

powietrze@umwm.pl 

12 63 03 100
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Czy wiesz, że w Twoim domu mieszka  
złodziej? Stary piec kradnie Twój 

czas, wygodę, 
zdrowie, spokój,  

a nawet pieniądze!  

Zamiast spędzać czas z rodziną,  
wciąż musisz zbiegać do kotłowni,  
by nakarmić złodzieja! Czas z tym  

skończyć i wyrzucić go z domu!

„(…) po zmianie systemu 
ogrzewania  w moim domu 
koszty w skali roku nie wzro-
sły. To jednak mit, że wę-
glowe ogrzewanie jest 
dużo tańsze.”

Roman, Damian i Jarosław już nie dają się 
okradać. Zyskali za to:
 komfort – czyli więcej miejsca i czystszy 

dom, a także koniec ciągłych wizyt w ko-
tłowni!

 czas – znów mogą poświęcać czas na 
przyjemności: rodzinny wyjazd, relaks  
w ogrodzie, czytanie książek albo godzi-
nę snu dłużej,

 lepsze relacje – sąsiedzi już nie będą 
narzekać, że dym z komina im przeszka-
dza, a co gorsze zatruwa zdrowie.

DLACZEGO MUSISZ WYMIENIĆ 
SWÓJ STARY KOCIOŁ?

Nadal używasz pieca lub kotła na węgiel 
lub drewno, który nie spełnia żadnych norm 
emisyjnych? 
Musisz go wymienić do końca 2022 roku! 
Potem będzie on nielegalny! Wymień kocioł 
zanim będzie za późno. Za niedostosowanie 
się do przepisów grozi mandat do 500 zł 
lub kara grzywny do 5000 zł.

Więcej na: 
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa 

„Zimą mam przynajmniej jedną go-
dzinę więcej dla siebie. A kiedyś nie 
mogłem nigdy wyjechać z domu - na-
wet na jedną noc. Zyskałem około 
15 metrów powierzchni - tam, gdzie 
składowałem węgiel, mam teraz ko-
mórkę na rowery. Jest tam czysto,  
a przecież wiadomo, że pył z węgla wej-
dzie wszędzie. Odpadł też problem ze 
składowaniem i wywozem popiołu.”

– Jarosław 
z Zakopanego

„(…) Cały rachunek za gaz 
– razem z gotowaniem, grza-
niem wody – był niższy niż 
cena za węgiel na zimę. By-
łem w szoku!”

– Damian 
z Wadowic

 – Roman  
z Gorlic

Dołącz do grona ludzi, którzy 
wykurzyli złodzieja ze swojego 
domu i cieszą się wygodą życia.
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