
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

   

W dniu 28.12.2020 r. Gmina Łambinowice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, porozumienie na realizację rządowego Programu „Czyste 

powietrze”. Następnie w dniu 27.05.2021 r. został podpisany aneks do ww. Porozumienia, na mocy 

którego w Urzędzie Gminy, będzie uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny (zwany dalej 

Punktem) dot. ww. Programu. Porozumienie zostało zawarte na okres realizacji Programu czyli do 

2029r.  

Działanie Punktu przez rok czasu zostanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Opolu i na 

ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 30 000,00 zł. Do jego obsługi, z dniem 01.07.2021 r. 

zostanie zatrudniona dodatkowa osoba, do zadań której należeć będzie m.in.:  

1) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku  

o dofinansowanie, organizowanie spotkań z mieszkańcami, rozsyłanie materiałów informacyjnych 

zachęcających do skorzystania z Programu;  

2) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie oraz 

ich rozliczania,  wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego 

wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. 

Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 

1) poniedziałek, wtorek, czwartek od 14.30 do 16.30 

2) środa i piątek w godzinach od 9.00 do 11.00 

Zgodnie z Porozumieniem, punkt ma być czynny minimum 10 godzin tygodniowo w godzinach 

dostosowanych do potrzeb mieszkańców. W przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego do 

obsługi Punktu, zastępstwo pełnić będzie pracownik ds. ochrony środowiska. 

Ogólne zasady działania Programu 

Głównym celem realizacji Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Odbiorcami Programu są właściciele domów jednorodzinnych lub 

mieszkań w domach jednorodzinnych z wydzieloną księgą wieczystą. Na chwilę obecną Program nie 

obejmuje domów wielorodzinnych. Wnioski o przyznanie dotacji, przyjmowane są przez WFOŚiGW  

w Opolu w trybie ciągłym. 

W ramach Programu Beneficjenci otrzymują dotację, m.in. na dofinansowanie: 

1) wymianę źródeł ciepła na źródło ciepła na paliwa stałe o klasie nie niższej niż 5 klasa, według 

normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, poniesionych kosztów zakupu i montażu 

kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 

zakupu i montażu kotłowni gazowej; 

2) podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;  

3) zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej; 

4) zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła,  

o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu);  

5) ocieplenie przegród budowlanych; 



6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

7) dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową). 

Wysokość dofinansowania uzależnione jest od tego do jakiego poziomu dofinansowania kwalifikuje się 

Beneficjent. W Programie przewidziano 2 poziomy dofinansowania, tj. 

1)  podstawowego poziomu dofinansowania – dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 

kwoty 100 000 zł 

a) podwyższony poziom dofinansowania –  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym  

i  1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  Od dnia 01.07.2021 r. dochód ten zostanie 

podwyższony odpowiednio do kwot dla gospodarstw jednoosobowych wzrasta o 229 zł, czyli 

do kwoty 2189 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych wzrasta o 164 zł, czyli do kwoty 1564 zł 

na osobę. 

Dofinansowanie udzielane jest po rozliczeniu kosztów realizacji zadania. Rozpoczęcie 

przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 

wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie 

wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione 

wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane 

są za niekwalifikowane. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub 

równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) 

oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na 

prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również 

przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie 

zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie 

wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie. Okres 

realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie 

później, niż do 30.06.2029 r. 

Od 1 lipca 2021 r. nastąpią zmiany w Programie i zgodnie z nimi od 2022 r. nie będą 
przyznawane dotacje, na piece węglowe, tak więc zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu 
„Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego 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.).  

Zostaną wprowadzone wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie i dla 
podstawowego poziomu dofinansowania, będzie to dotacja w wysokości do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% 
faktycznie poniesionych kosztów), a w podwyższonym dotacja ta wyniesie do 12 tys. zł (nie więcej niż 
60% kosztów). 

 
        Wójt Gminy Łambinowice 
        /-/ Tomasz Karpiński 
 
 
 
 
 
 

wyk. Agnieszka Krzyżanowska 


