
WSPÓLNIE TWORZYMY DOBRĄ ATMOSFERĘ

NIE PRZEGAP TERMINÓW! 
Sezon grzewczy w pełni i choć zima w tym roku jest wy-
jątkowo łagodna i temperatury nieznacznie spadają poniżej 
0° C, to ogrzewać nasze domy trzeba. Palimy więc w piecach, 
kotłach i kominkach. Pamiętajmy jednak o tym, że to wła-
śnie ogrzewanie domów jednorodzinnych w największej 
mierze przyczynia się do powstawa-
nia zanieczyszczeń powietrza. Dzieje 
się tak gdy spalamy węgiel i drewno 
w kotłach pozaklasowych, tzw. kop-
ciuchach, które emitują duże ilości 
zanieczyszczeń. Jest to szczególnie 
niebezpieczne w połączeniu z nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak: brak wiatru 
i duża wilgotność powietrza. To w konsekwencji prowadzi 
do powstania smogu. Dodatkowo, położenie geograficzne 
wielu – nawet małych miejscowości, w otoczeniu wznie-

sień terenu, powoduje, że zanieczyszczenia kumulują się 
nad naszymi domami i zalegają na długi czas. Jak się 
okazuje problemem jest nie tylko to czym palimy, ale także 
w czym, czyli za pomocą jakich urządzeń.
W Małopolsce problem niskiej jakości powietrza jest jed-

nym z największych wyzwań, przed 
którym obecnie stoimy. Dotyczy to 
obszaru całego województwa. I trud-
no spodziewać się, by stan powie-
trza szybko poprawił się bez konse-
kwentnych działań i zaangażowania 
nas wszystkich. Choć Samorząd 

Województwa Małopolskiego podjął walkę ze smogiem – 
przyjmując uchwały antysmogowe dla Małopolski i Krako-
wa – to największy wpływ na jakość powietrza w naszym 
regionie mają sami mieszkańcy. 

Wydanie specjalne / luty - marzec 2020

Uchwała antysmogowa dla Małopolski | Ważne terminy | Ekodoradcy w gminach | Dotacje na wymianę pieca | Ekointerwencja |

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązu-
je uchwała antysmogowa, która dotyczy wszystkich 
mieszkańców województwa (poza Krakowem). Jej 
zapisy odnoszą się zarówno do budynków prywat-
nych jak również gospodarczych, szklarni i tuneli 
foliowych, lokali usługowych czy zakładów prze-
mysłowych. Wprowadzone ograniczenia obejmują 
instalacje, w których spalany jest węgiel i drewno. 
Przepisy dotyczą kotłów, pieców, kominków, ale 

również procesów produkcyjnych, a więc wędzarni, 
suszarni, gastronomii, itp. Jej główne zapisy zwią-
zane są z zakazem stosowania mułów, flotów wę-
glowych  i drobnego miału.  Obowiązuje także zakaz 
spalania drewna i innej biomasy o wilgotności po-
wyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem 
powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
Nie wolno też używać nowych kotłów na węgiel lub 
drewno i kominków na drewno, tzw. ogrzewaczy 

pomieszczeń, pieców kaflowych czy popularnych 
„kóz” o parametrach emisji gorszych niż wyzna-
czone w unijnych przepisach. Muszą one spełniać 
normy ekoprojektu. Kotły powinny posiadać auto-
matyczny podajnik paliwa bez możliwości zamon-
towania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów 
zgazowujących).

CZY MNIE DOTYCZY?
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA Sprawdź listę kotłów, 

które spełniają 
wymagania ekoprojektu:
www.powietrze.
malopolska.pl/ekoprojekt

do końca 2022 r.

od 1 lipca 2017 r.

• Wymiana kotłów na węgiel lub drewno poniżej 3 
klasy.

• Wymiana kominków, które nie spełniają wymagań  
w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej  
na poziomie co najmniej 80% lub doposażenie  
w urządzenie redukujące emisję pyłu.

• Wymiana wszystkich kotłów na węgiel i drewno   
3. lub 4. klasy.

• Montaż wyłącznie automatycznych kotłów spełniają-
cych wymogi ekoprojektu

do końca 2026 r.

Bez wysiłku nas wszystkich 
jakość powietrza się  

nie zmieni.

W Twoim domu mieszka

ZŁODZIEJ!
STARY PIEC KRADNIE TWÓJ CZAS I ZDROWIE

www.malopolska.pl/zmienpiec
KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Weź dotację!
Pozbądź się starego pieca, 
zanim będzie za późno.

Masz czas tylko do 2022 roku.

WAŻNE!   Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana 
kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych lub nie mają tabliczki znamionowej. Do końca 2026 
roku także kotły 3. lub 4. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 

muszą zostać wymienione. 

Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IPMALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego 
ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.



CO PODLEGA

KONTROLI? 
Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogo-
wych mogą prowadzić m.in.: pracownicy urzędu miasta lub 
gminy. Muszą oni posiadać pisemne upoważnienia od wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta. Sprawdzać paleniska 
może także Straż miejska i gminna, Policja, Inspekcja nad-
zoru budowlanego oraz Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Właściciele kotłów, pieców i kominków zobo-
wiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów 
potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze speł-
nia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być 
np. instrukcja użytkowania urządzenia, dokumentacja tech-
niczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument.  Jakość 

stosowanych paliw również powinna być potwierdzona do-
kumentami np. fakturą zakupu paliwa (węgla lub drewna) 
i  świadectwem jakości. W ramach obowiązujących przepi-
sów klient powinien otrzymać pełną informację produkto-
wą o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parame-
trach oraz cenie. Dlatego przy zakupie węgla należy zawsze 
żądać od dostawcy przekazania świadectwa jakości!

Chcesz zgłosić przypadki spalania 
odpadów, eksploatacji instalacji  
i spalania paliw, które nie spełniają 
wymagań uchwały antysmogowej  
oraz sprzedaży węgla złej jakości?
Możesz to zrobić za pomocą formularza 
dostępnego na stronie www.powietrze.
malopolska.pl/ekointerwencja

UWAGA! Osoby, które naruszą przepisy 

uchwały, mogą zostać ukarane mandatem 

do 500 złotych lub grzywną do 5 000 złotych. 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia 

kontroli w zakresie ochrony środowiska jest 

przestępstwem zagrożonym karą aresztu na 

podstawie art. 225 kodeksu karnego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO

WITOLD KOZŁOWSKI 

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO

TOMASZ URYNOWICZ

JAKA JEST ŚWIADOMOŚĆ MAŁOPOLAN  
W ZAKRESIE JAKOŚCI  POWIETRZA? 
Mieszkańcy Małopolski są coraz bardziej świado-
mi tego, że zanieczyszczenie powietrza ma wpływ 
na każdy aspekt ich życia. Samorząd Wojewódz-
twa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, by 
powietrze, którym oddychamy, było z każdym ro-
kiem coraz czystsze. Ochrona środowiska to jeden 
z naszych priorytetów. Zachęcam zatem wszyst-
kich Małopolan do dbania o jakość powietrza, bo 
cel możemy osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
DLA POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA  
W WOJEWÓDZTWIE? 
Samorząd Województwa Małopolskiego podej-
muje szereg działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza. Jednym z najważniejszych jest realiza-
cja projektu LIFE. W ramach projektu samorządy 
lokalne zatrudniają odpowiednio wykwalifikowane 
osoby, które na co dzień obsługują mieszkańców 
i pomagają w wymianie starych pieców. Ekodorad-
cy prowadząc działania informacyjne i edukacyjne 
zwracają uwagę na to, jak ważna jest troska o czy-
ste powietrze. Wyjaśniają jakie są główne źródła 
i skutki zanieczyszczenia powietrza. Mówią o tym, 
jak można ograniczyć powstawanie zanieczysz-
czeń pyłowych oraz jak oszczędzać energię w go-
spodarstwach domowych. Zapewniają bezpośred-
nią pomoc doradczą w zakresie wymiany starych 
kotłów, czy ocieplenia domów. Co najważniejsze, 
pomagają mieszkańcom w pozyskaniu dofinanso-
wania do tych działań.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Mało-
polsce jest spalanie węgla w przestarzałych kotłach i pie-
cach. I jak się okazuje, nie tylko węgiel szkodzi powietrzu. 
Używanie drewna w starych kotłach, czy kominkach rów-
nież powoduje emisję ogromnych ilości pyłów i rakotwór-
czego benzo[a]pirenu. Stare piece uwalniają ich nawet 
10 razy więcej niż te z certyfikatem ekoprojektu.  Dlatego 
zamień swój stary kocioł na ogrzewanie z sieci ciepłow-
niczej, pompę ciepła lub gaz – to rozwiązania najbardziej 
przyjazne środowisku i zdrowiu. Jeśli jest to niemożliwe, 
wybierz nowoczesny kocioł na drewno, pellet.

NIE TRUJ
– DAJ ODDYCHAĆ
Podczas spalania węgla i drewna zanieczyszczenia 
dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego. 
Najmniejsze drobiny pyłu przenikają także wprost do 
krwiobiegu, powodując wiele poważnych chorób takich 
jak: nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
astma, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, a także bez-
płodność czy obumarcie płodu. Niestety stężenia tych 
niebezpiecznych związków wielokrotnie przekraczają 
dopuszczalne normy w małopolskich miejscowościach.

Wymieniając stary piec lub kocioł  
na nowy, skorzystasz nie tylko zdrowotnie,  

ale również finansowo. „Kopciuchy”  
bowiem są znacznie mniej wydajne 

 niż nowoczesne urządzenia grzewcze.

ZDROWIE, CZAS, 
PIENIĄDZE 
– CZYSTA 
KALKULACJA



CZY TO SIĘ 
FAKTYCZNIE 
OPŁACA?
Sprawność „kopciuchów” to ok. 50% co oznacza, że aż po-
łowa energii zawartej w paliwie nie jest wykorzystywana - 
marnuje się, a za to marnotrawstwo płacimy. Warto podkre-
ślić, że są to nie tylko koszty finansowe, ale i zdrowotne.
Zastosowanie pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i in-
nych ekologicznych źródeł energii, pozwala znacząco obni-
żyć koszty ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody. 

Wielką zaletą nowoczesnych źródeł ogrzewania, na przy-
kład pomp ciepła jest elektroniczny system sterowania, 
dzięki któremu w domu utrzymuje się przez cały czas pożą-
dana przez domowników temperatura. Pozwala to na duże 
oszczędności energii, a co za tym idzie pieniędzy. Dzięki 
zastosowaniu takich „czystych”, ekologicznych rozwiązań 
dbamy nie tylko o własny komfort, ale również o wspólne 
otoczenie.

Gazowe kotły kondensacyjne mają sprawność energetycz-
ną nieosiągalną dla innych popularnych źródeł energii. No-
woczesne kotły zasilane gazem, biomasą zapewniają kom-
fort nieznany użytkownikom starych pieców węglowych. 
Kotły gazowe nie wymagaj stałej obsługi, zajmują mało 
miejsca i nie potrzebują osobnych pomieszczeń na paliwo. 
W nowoczesnych piecach pelletowych wystarczy zasypać 
czy uzupełnić zasobnik raz lub dwa razy w tygodniu.  

Wbrew utrwalonym  
mitom, „tani” węgiel  

i miał wcale nie są tanie.

Wymiana kotła to oszczędność 
nie tylko czasu, ale też pieniędzy. 

To mit, że ogrzewanie starym 
kotłem jest dużo tańsze.

Sprawdź koszty ogrzewania 
dla różnych źródeł na stronie: 

www.powietrze.malopolska.pl/
kalkulator/

Dom DOBRZE ocieplony

Pompa 
ciepła

Automatyczny 
kocioł na węgiel 
(ekoprojekt)

Kocioł na pelet  

Kocioł gazowy

Stary kocioł 
zasypowy  
na węgiel

1 014 zł

1 092 zł

1 482 zł

1 560 zł

1 716 zł

Dom SŁABO ocieplony

Pompa 
ciepła

Automatyczny 
kocioł na węgiel 
(ekoprojekt)

Kocioł na pelet  

Kocioł gazowy

Stary kocioł 
zasypowy  
na węgiel

  3 549 zł

  3 822 zł

 5 187 zł

5 460 zł

6 006 zł

ONI JUŻ TO ZROBILI - A  T Y ?
Choć ludzie mają swoje przyzwyczajenia, to wielu z nich do 
zmian w sposobie ogrzewania domów nie trzeba przekony-
wać. Dowiedz się, co o wymianie starych pieców i oszczęd-
nościach z tym związanych mówią Małopolanie.

Teraz ma pan gaz. Jak to wygląda cenowo? 
Niektórzy się boją dużych kosztów. To był pierwszy sezon. 
Cały rachunek za gaz razem z  gotowaniem, grzaniem wody 
był niższy niż cena za węgiel na zimę. Byłem w szoku! Zima 
nie była ostra, ale żeby aż tak zejść z kosztami? Pewnie daje 
trochę to, że dom jest ocieplany. 

Piec się u pana obsługuje sam? 
Tak właśnie. To, co robię, sprowadza się do podnoszenia i zm-
niejszania temperatury. W dzień automatycznie się podwyższa, 
a w nocy obniża. Jeśli mamy chłodno, wciskamy dwa razy na 
przyrządzie sterującym, i  po chwili mamy cieplej. Z  dokład-
nością do dziesiątych części stopnia Celsjusza temperatura 
jest regulowana. Żeby jeszcze w lecie chłodził! Poza tym jest 
idealnie (śmiech). 

Wcześniej, mówiąc kolokwialnie, trochę trzeba było się 
użerać z tym węglem? 
Nie było użerki, tylko kupa roboty. Najpierw trzeba było wybrać do-
brej jakości węgiel. To było kilka dni sprawdzania, wydzwaniania 
do składów. Potem przywozili cztery-pięć ton. Wysypywali prosto 
do piwnicy, trzeba było go przerzucić trochę głębiej. Szkoda, że 
nie wymyślili takiego, który sam by się porządkował. To było 800 
złotych za tonę. Do tego drewno trzy, cztery kubiki do rozpalania.

Dotacja pomogła? 
Była wystarczająca. Przekroczyłem jej wysokość o  kilkaset 
złotych. Fachowcy oferowali wiele nowinek nawet sterowanie 
temperaturą z telefonu. Byłoby to wygodne, ale nie potrzebu-
jemy tu cudów.

Nie ma nostalgii za starym piecem? 
Nie tęsknię, chociaż był w dobrym stanie, ośmioletni. Trudno. 
Ale nie żałuję.

Więc koniec końców gaz okazuje się być bardziej opłacalny? 
Tak, wiele osób chętnie by przeszło na gaz. Ale boją się proce-
dur przy przyznawaniu dotacji. Przekonuję ich, że nie ma nic aż 
tak strasznego. Pieniądze trzeba wyłożyć na przykład na ocie-
plenie. Ale to daje duże oszczędności. Sąsiedzi często pytają 
mnie, jak wychodzą koszty ogrzewania gazem. Nie dowierzają 
czasem, że oszczędność sięga 50 procent.

Pan Damian z Wadowic

Dość biegania w nocy,  
by „podłożyć do pieca”. 

Dość porannego wstawania 
w wyziębionych przez noc pokojach. 

Zyskujesz czas i pełny komfort.



Wygląda to u pana ciekawie - na dachu jest instalacja, która 
też produkuje ciepło. Panele fotowoltaiczne sprawdzają 
się do ogrzewania domu i wody? 
Jak najbardziej. U mnie rachunki wynosiły około 350 złotych 
miesięcznie. Po zainstalowaniu paneli jest różnie. Grudzień, 
styczeń, luty - ulga jest niewielka. Ale przez resztę roku płacę 
około 22 złotych. Za zeszły rok wszystkie opłaty wyniosły 
u  mnie około 1400 złotych. Przy poprzednim układzie na 
węgiel musiałbym wydać około czterech tysięcy. 

Widać oszczędność? 
Tak jak teraz - słoneczko piękne, grzanie, gotowanie, wszystko 
robimy na prądzie z fotowoltaiki. Skorzystaliśmy też z progra-
mu ratalnego spłacania instalacji fotowoltaicznej, co ułatwiło jej 
zakup. Instalacja jest niewielka, bo ma moc sześciu watów. Od 
lutego do końca zeszłego roku wyprodukowała 6,4 megawatów.  

A do niedawna miał Pan tu kopciucha. Starego, wysłużon-
ego. Co skłoniło Pana do zmiany? 
Przed czterema laty w  Skawinie ruszyła pomoc ze środków 
przekazanych przez Szwajcarię. Wtedy założyłem sobie solary 
do ogrzewania wody. Wcześniej przez cały rok grzałem wodę 
kopciuchem. Przez całe lato nie trułem więc sąsiadom i sobie 
powietrza. A  sąsiedzi trochę narzekali. Smród był, mimo że 
nie paliłem żadnych śmieci. Doszedłem do wniosku, że trzeba 
ulepszyć sobie życie. Co roku jednak musiałem przerzucić te 
cztery tony węgla. Młody już nie jestem, więc był to problem. 
A mój stary piec kupiłem dawno temu w jednej z lokalnych firm. 
W tym samym miejscu chciałem kupić kocioł piątej kategorii - 
na ekogroszek. Rodzina namówiła mnie jednak do przejścia na 
gaz i fotowoltaikę. Bo po co się męczyć? Skorzystałem z do-
tacji. Niestety środki wystarczyły jedynie na część inwestycji. 
Przydałoby się więcej. Dostałem siedem tysięcy na wymianę 
pieca. W całą instalację do gazu zainwestowałem natomiast 
prawie szesnaście tysięcy. Ale jestem zadowolony.

Wymienił Pan piec węglowy na geotermię? Dlaczego?
Najbardziej podstawowa rzecz to wiek. Nie będę młodszy. Mam 62 lata, 
a paliliśmy przecież 10 do 11 ton ekogroszku rocznie. Sam musiałem 
to wszystko przerzucić. Za pięć lat nie będę miał już siły, by to robić. 
Wszyscy mówimy o ekologii, ale ona jest fajna, jeśli mamy pieniądze. 
Poszła u nas fama, że geotermia jest droga. Zakładając instalację pow-
iedziałem klientom mojej firmy i sąsiadom, że za rok dam im znać, czy 
rzeczywiście jest drożej. Okazało się jednak, że jest taniej, niż w przypad-
ku ekogroszku. Kiedyś musiałem płacić nawet około 10 tysięcy złotych. 
Teraz koszty są dużo mniejsze, a nie muszę też męczyć się z węglem. 
Mam więcej czasu. Nie muszę też magazynować węgla. Na to też 
przecież potrzeba miejsca. Największą zaletą jednak jest cena.

No i ma Pan więcej czasu dla siebie 
Godzina na dzień więcej jest już dla mnie. Mam też więcej swobody. Zimą 
nie mogłem nigdy wyjechać - nawet na jedną noc. Poza tym mam cały 
czas równą temperaturę, cały czas ciepło w domu. Węglem ogrzewa się 
inaczej, trzeba się postarać, żeby nie było ani za ciepło, ani za zimno. Teraz 
nastawiając temperaturę mam pewność, że będzie taka przez cały czas. 
Zyskałem około 15 metrów powierzchni tam, gdzie składowałem węgiel, 
mam teraz komórkę na rowery. Jest tam czysto, a  przecież wiadomo, 
że pył z węgla wejdzie wszędzie. Odpadł też problem ze składowaniem 
i wywozem popiołu. Żywy ogień w piecu to też stres. Kiedyś budziłem się 
w nocy i sprawdzałem, czy wszystko na pewno dobrze działa, czy nic się 
od tego płomienia nie zapali. Teraz mam spokój. Jedyna wada to opłata 
przesyłowa. Trzeba płacić stałą kwotę nawet, jeśli nie korzystamy z ogrze-
wania, bo gdzieś wyjechaliśmy. Poza tym jestem bardzo zadowolony. 

Skorzystał pan z miejskiego programu dopłat? 
Tak, na szczęście miasto wyszło z pomocą. A koszty były duże, łącznie 
z wymiennikiem ciepła i  robocizną około 21 tysięcy złotych. Miasto 
dało 14 tysięcy. To duża kwota. Jeśli nie byłoby dotacji, to wielu osobom 
trudno byłoby zrezygnować z ogrzewania węglem. Wiem, że wiele osób 
wciąż pyta o dopłaty. Mam nadzieję, że pieniądze nadal będą płynąć.

Urzędnicy pomogli panu w załatwieniu sprawy? 
Byłem jedną z pierwszych osób, które wymieniały piece. Dlatego 
urzędnicy cały czas uczyli się tego, jak przydzielać dopłaty, kilka 
razy donosiłem papiery. Szczęśliwie udało się wszystko załat-
wić w terminie. Sąsiedzi załatwiali wszystko o wiele szybciej, od 
razu było wiadomo, jakie dokumenty trzeba przygotować. 

Pan Andrzej ze Skawiny

Pan Jarosław z Zakopanego 

W ramach ulgi można odliczyć nawet 53 tys. złotych na ter-
momodernizację i wymianę paleniska oraz instalację odna-
wialnych źródeł energii. Kto może skorzystać z ulgi? 
Właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków jedno-
rodzinnych, opłacający podatek PIT (według skali podatkowej, 
według 19% stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych). W ramach ulgi nie można sfinansować wydat-
ków w części, w której zostały one pokryte ze środków NFOŚiGW 
lub WFOŚiGW, a także zwrócone podatnikowi przez państwo 
w jakiejkolwiek innej formie. W ramach ulgi sfinansowane może 
zostać 100% wydatków na wymianę urządzenia grzewczego, 
termomodernizację budynku jednorodzinnego i instalację odna-
wialnych źródeł energii – w kwocie nieprzekraczającej 53 tys. zło-
tych. Inwestycja musi zostać ukończona w ciągu 3 lat od końca 
roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 
Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z Infolinią Krajowej Informacji Skarbowej: 801 
055 055, +48 22 330 0330 
Wejdź na stronę: www.powietrze.malopolska.pl zmienpiec

W ramach programu „Mój prąd” można uzyskać dofinansowanie 
do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW 
do 10 kW. Dofinansowanie można uzyskać w formie bezzwrotnej 
do 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Refundowane 
w ramach programu są zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, 
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jeżeli wnioskodawca 
otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji 
fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać 
się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”. Wnioski 
można składać dopiero po zakupie i montażu paneli fotowoltaicz-
nych oraz podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem ener-
gii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. 
Wnioski w formie papierowej można przesłać np. pocztą, 
kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW pod adresem ul. 
Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa. 
Chcesz się dowiedzieć więcej? 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://nfosi-
gw.gov.pl/moj-prad/ lub pod numerem telefonu 22 45 95 990.

 

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na do-
finansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj 
swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferu-
je dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

 

W ramach programu można uzyskać nawet 47 700 złotych dotacji 
(90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia). Program skie-
rowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów 
jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie bu-
dowy budynku jednorodzinnego.Można skorzystać z dwóch form 
dofinansowania: dotacji i/lub pożyczki. Dotacja to forma pomocy 
bezzwrotnej, a jej wysokość zależy od dochodu netto na jedną oso-
bę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Do 
obliczania dochodu nie należy wliczać świadczenia 500+, świad-
czeń rodzinnych i wychowawczych. 
Chcesz się dowiedzieć więcej?
Informację o programie „Czyste powietrze” można uzyskać pod 
numerem telefonu 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew. 2 oraz 
na stronie internetowej: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/. 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 

PROGRAM MÓJ PRĄD

BUDŻET GMINY

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę:
www.powiet rze .malopolska.p l /zmienpiec

NIE CZEKAJ!
Skorzystaj z dotacji już teraz! Wymień  

swój kocioł i oddychaj czystym powietrzem! 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”


