23 czerwca 2020

CZYSTE POWIETRZE

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Urzędzie Gminy w Imielnie uruchomiony został Punkt konsultacyjno-informacyjny
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Punkt czynny jest w dni robocze: w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w
środę od 10.00 do 15.00 – pokój nr 12, I piętro, tel. 41 3851210 wew. 43.
Z Punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Imielno, po wcześniejszym ustaleniu terminu z
pracownikiem Urzędu.
W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, gdzie następuje
jego ocena merytoryczna.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Imielno aplikowanie o
dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie
punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Imielno.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania
m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy
jakości powietrza na terenie naszej gminy.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
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Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na
stronie: www.czystepowietrze.gov.pl
Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Kielcach:
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu
Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w
procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami
domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w
budynku).
Program przewiduje dofinansowania na:
źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
– adres, nr telefonu
– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej
– numer działki
– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
– kwota dochodu/rodzaj PIT (pozycja w PIT „Podstawa obliczenia podatku”)
–dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub
nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument
potwierdzający prawo własności budynku)
– zaświadczenie wydane przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie
wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku
podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania)

– oświadczenie: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację
przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest
objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli
wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze
sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie
tej działalności
– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku: powierzchnia okien,
drzwi (w m2); powierzchnia ścian, stropów, połaci dachowej (w m2) przeznaczonej do ocieplenia.
– umowa/umowy z wykonawcą/wykonawcami (DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM)

Zmiany w programie „Czyste powietrze” od 1 lipca 2021r.

Koniec dotacji na piece węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do
końca 2021 roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć
wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a
dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy
wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części
programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i
„Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w
„Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.
Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie,
czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o
164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021
r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym
standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w
podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej
niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne
na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze, materiały do
pobrania) oraz na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Kielcach
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja , gdzie w poz. nr 12 mowa jest o
zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o
obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

Zmiany w programie „Czyste powietrze” od 25 stycznia 2022r.

Część 3 Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: WFOŚiGW)
ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji
dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:
Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z
wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania
dla Beneficjentów.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu.
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Część 3 programu
umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że
nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w
zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
nie przekracza kwoty:
a. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu
wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek
musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa
domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie
przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w
rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania
do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem

jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do
otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem
jednego z ww. zaświadczeń.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego
na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu
dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia
oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ .
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o ustalonym prawie do
otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego
poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:
1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach
wcześniejszych wersji Programu:
Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami
parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia
okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o
dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach
Programu;
Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia
terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu
realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych
przypadkach).
2. Pozostałe istotne zmiany:
Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet
drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo
stałe, ze względów bezpieczeństwa.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa
zmianie, w tym:
Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
Wzór Wniosku o płatność.

Ponadto informujemy, że dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w
formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w
oparciu o formularz online wniosku o płatność dostęny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link
do tej storony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl”
pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości
rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

Zmiany w programie „Czyste powietrze” od 15 lipca 2022r.
Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z
prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania)
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na
rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez
wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
*zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres
przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma
wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na
realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
*pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w
danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i
złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni
kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni
roboczych).
*Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem
o dofinansowanie:
*zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot.
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego
gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
*zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu
przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą
zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na
realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym
przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o
dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni
przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać
realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług
budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie
w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym
„Czyste Powietrze”.
PONIŻEJ znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł
wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.
Wzor-umowy-beneficjenta-z-wykonawca-–-wersja-obowiazujaca-od-15-lipca-2022

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest
wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)/wejdź na
https://gwd.nfosigw.gov.pl. W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z
prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu
do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw)
na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku podpisu elektronicznego (po
przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz
wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu
informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

