
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

o programie 

Program Priorytetowy „Czyste Po-
wietrze” ma na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej istniejących zaso-
bów mieszkalnych budownictwa jed-
norodzinnego poprzez gruntowną ter-
momodernizację i wymianę palenisk - 
źródeł ciepła. Program będzie realizo-
wany przez dziesięć lat. Na jego reali-

zację - związaną z termomodernizacją  
w domach jednorodzinnych przewi-
dziano wydatki w wysokości 103,0 mld 
zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 
132,8 mld zł (suma budżetu programu 
i wkładu własnego beneficjentów). Fi-
nansowanie programu w formie dotacji 
wyniesie 63,3 mld zł, a w formie poży-
czek 39,7 mld zł, i będzie pochodziło ze 
środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze 
środków europejskich nowej perspek-
tywy finansowej. Minimalny koszt reali-
zowanego projektu to 7 tys. zł. Zakłada 
się, że termomodernizacji zostanie pod-
danych nawet ponad 4 mln domów. 

Właściciele domów, których do-
chody są najniższe, otrzymają do  
90 proc. dotacji na realizację przedsię-
wzięć finansowanych w ramach Pro-
gramu. Maksymalne koszty kwalifiko-
wane przewidziane do wsparcia dota-
cyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie 
będą stanowiły przychodu podlegają-
cego opodatkowaniu. Pożyczki mogą 
być udzielane na okres do 15 lat z pre-

ferencyjnym oprocentowaniem, które 
na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maks. stawki jednost-
kowe dla głównych pozycji termomo-
dernizacji: 

- ocieplenie przegród budowlanych 
oraz uzasadnione prace towarzyszące 
do 150 zł za m kw.

- instalacje wewnętrzne ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej do 10 tys. zł za 
zestaw.

- kotły gazowe kondensacyjne wraz 
z systemem odprowadzania spalin do 
20 tys. zł za zestaw.

- wymiana stolarki zewnętrznej: 
okien, okien połaciowych, itp. do 700 zł 

za m kw.- pompy ciepła na cele central-
nego ogrzewania i wody do 30 tys. zł za 
zestaw. 

ulgi i odpisy podatkowe

Minister finansów, prof. Teresa 
Czerwińska omówiła działania nad 
wprowadzeniem zachęt i bodźców, 
które będą sprzyjać aktywizacji spo-
łeczeństwa w podejmowaniu dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej emi-
sji. Od 2019r. (czyli w rozliczeniu od 
2020r.) wydatki ponoszone przez oso-
by o dochodach powyżej 1600 zł mie-
sięcznie w zakresie termomoderni-
zacji efektywnej, czyli potwierdzo-
ne audytami energetycznymi, będą 
mogły być w 20 procentach odliczo-
ne od dochodu. Ulga ma być rozłożo-
na na okres trzech lat, a sumarycznie 
nie może przekroczyć 53 tys. zł. Od 
2019r. dotacje przekazywane przez 
NFOŚiGW w ramach Programu „Czy-
ste Powietrze” nie będą dochodem 
podatnika.

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mi-
kołowie mieszkańcy regionu mogli zo-
baczyć siłę dwóch największych ży-

wiołów wody i ognia. Impreza odbyła się w ra-
mach Kalendarza Śląskiego, pod patronem i przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Obchody święta żywiołów były okazją do 
prześledzenia rozwoju wiedzy na temat funkcjo-

nowania ekosys-
temów w nawią-
zaniu do koncep-
cji Empedoklesa, 
według której cztery 
żywioły: ogień, woda, 
ziemia i powietrze łącząc 
się ze sobą tworzą wielkość  
i różnorodność rzeczy we wszech-

świecie. Ponad-
to zaprezentowa-

no wpływ postępu-
jących zmian klima-

tycznych na wzmo-
żoną częstotliwość zja-

wisk ekstremalnych, kata-
klizmów związanych z żywio-

łem ognia i wody. W trakcie impre-

zy odbyły się, m.in. pokazy strażackie, podczas 
których prezentowana była siła wody i moc ognia. 
A na zakończenie imprezy, kiedy zapadł zmierzch, 
można było zobaczyć walkę ognia i wody, która 
była tematem pokazu wykonanego przez Grupę 
Tancerzy Ognia Surja. Ogień, światło i woda tań-
czyły wspólnie tego wieczoru... Nie zabrakł także 
filmów o tej tematyce oraz warsztatów, gry tereno-
wej i dzikiej drogi.

Czyste powietrze dla Śląska
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach - Tomasz 
Bednarek podpisał porozumienie  
z Kazimierzem Kujdą Prezesem 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rzecz poprawy jakości 
powietrza dla województwa 
śląskiego. Uroczystość odbyła 
się w kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w obecności Premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
ministra finansów, prof. 
Teresy Czerwińskiej, 
ministra środowiska Henryka 
Kowalczyka, ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Zainaugurowano program 
„Czyste Powietrze”.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował po-
zarządowym organizacjom ekologicznym za cen-
ne uwagi i opinie dotyczące problemu niskiej emi-
sji w Polsce, które miały duże znaczenie dla opraco-
wania Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu 
zmniejszy się ubóstwo energetyczne, a jakość powie-
trza znacznie poprawi. Premier wskazał również inne 
działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej 
emisji i likwidacji zjawisk smogowych, m.in. przygo-
towanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej”  
i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi 
się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Eu-
ropy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która 
obowiązuje od 1 czerwca 2018r. oraz pracę nad elek-
tromobilnością.

w ŚląSkim OGrOdZie BOtanicZnym StarŁy Się żywiOŁy

Ogień i woda

Foto: W
FOŚiGW

Fo
to

: Ś
lą

sk
i O

gr
ód

 B
ot

an
ic

zn
y 

w
 M

ik
oł

ow
ie

Prezesi Kazimierz Kujda i Tomasz Bednarek podpisują porozumienie.


