Czyste Powietrze
Lista sprawdzająca: co Beneficjent powinien wiedzieć przed wizytą w Gminie lub
WFOŚiGW w Krakowie?
Po ustaleniu terminu i godziny spotkania celem konsultacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
proszę przygotować odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaki jest termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji?
2. Jakie są Twoje podstawowe dane ewidencyjne? – imię, nazwisko, PESEL, telefon, adres e-mail, adres
zamieszkania, stan cywilny, rozdzielność majątkowa (dot. wszystkich współwłaścicieli nieruchomości).
3. Jaki jest Twój numer rachunku bankowego i nazwa banku?
Warunkiem poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz
konta bankowego!!!
4. Przygotuj ogólne informacje o budynku:
• adres,
• liczba lokali w budynku,
• nr księgi wieczystej – wg. formatu XXXX/XXXXXXXX/X np. NS1Z/00012345/0,
• nr działki,
• powierzchnia całkowita budynku,
• powierzchnia, na której prowadzona jest działalność1,
• rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy,
• obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
5. Jakie będzie źródło ciepła po modernizacji?
• rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji,
• czy wymagane jest przyłącze,
• rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
6. Termomodernizacja
• rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji (rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia)
• powierzchnia planowanej do wymiany stolarki zewnętrznej
7. Czy planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej?
• moc szczytowa (w kWp), koszt.
8. Całkowita wysokość dochodów właściciela budynku w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku2.
WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie przeznaczone jest dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których dopuszcza się
wydzielenie lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
2. Poziom dofinansowania w zależności od wysokości dochodu:
a. Beneficjentem projektu jest właściciel budynku o dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł. (poziom
podstawowy dofinansowania – 30%)
b. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego, nie przekracza kwoty: 1.564 zł na osobę, można złożyć wniosek o podwyższone
dofinansowanie – 60%. Dla gospodarstwa jednoosobowego wspomniany próg wynosi 2.189 zł na osobę
miesięcznie. Dochody te poświadczone muszą być odpowiednim zaświadczeniem wydawanym przez Wójta
Gminy Poronin na wniosek mieszkańca (druk dostępny w tut. Urzędzie).

W razie jakichkolwiek pytań oraz umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 20 210 24

3. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem:
a. nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według
normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
b. wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej
wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania
obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa
miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania
i cwu.
2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie
udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia
z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza
przyjęcia odpadów metali.

Szczegółowe dane dot. programu: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/
Wymagana dokumentacja oraz regulamin programu: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja
TERMINY WYMIANY KOTŁÓW WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
Od 1 lipca 2017 r.
1.
2.

Można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające normy 5 klasy oraz ekoprojektu.
Nie wolno spalać mułów, flotów (węgiel o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) i wilgotnego drzewa
(wilgotność powyżej 20%)
Do końca 2022 r.

1.

Obowiązek wymiany wszystkich „kopciuchów” tj. kotłów nie spełniających wymogów 3 klasy emisyjności).
Do końca 2026 r.

1.

Obowiązek wymiany kotłów na paliwa stałe klasy 3 i 4 na kotły spełniające wymogi uchwały antysmogowej.

Uchwała antysmogowa – uchwała nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23
styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

KOSZTY KWALIFIKOWANE – RODZAJ i MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rodzaj kosztów
Audyt energetyczny
Dokumentacja projektowa
Ekspertyzy
Podłączenie do sieci ciepłowniczej
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł zgazowujący drewno
Kocioł na pellet
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja c.o. i c.w.u.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Instalacja PV
Ocieplenie przegród budowlanych
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa

Maksymalna wartość dofinansowania [zł]
1.000
600
150
10.000
9.000 / 13.500
3.000
20.250
4.500
6.750
4.500
6.000
6.000 / 9.000
3.000
4.500
5.000
5.000
45 zł/m2
210 zł/m2
600 zł/m2

W razie jakichkolwiek pytań oraz umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 20 210 24

