Pozyskaj dofinansowanie w ramach programu
"Czyste Powietrze"
W Urzędzie Miejskim w Lublińcu od 1 czerwca 2021 r. działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu "Czyste Powietrze". To tutaj mieszkańcy uzyskują bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację w swoich budynkach.
Celem programu „Czyste Powietrze”jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe i poprawę efektywności
energetycznej budynków.
Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub
wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych, z wyodrębioną księgą wieczystą.
Kto może skorzystać z dofinansowania?
W ramach programu wyodrębiono trzy kategorie beneficjentów, którym odpowiadają trzy poziomy
dofinansowania.
Do I grupy przypisano osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Tej kwoty nie może
przekroczyć również suma rocznych dochodów pozyskiwanych z różnych źródeł. Beneficjenci z tej grupy mogą
starać się o dofinansowanie w wysokości do 30 tys. zł.
Grupę II stanowią osoby fizyczne, w przypadku których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie
jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności
gospodarczej nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką mogą wnioskować beneficjenci z
grupy II, wynosi 37 tys. zł.
Grupę III stanowią osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie
jednoosobowym. Beneficjentami są również mieszkańcy z prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku
okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Z kolei roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalna wysokość dotacji przysługującej mieszkańcom z grupy III to 69 tys. zł.
Na co można przeznaczyć pozyskane środki?
Dofinansowanie przysługuje na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż
pompy ciepła typu powietrze-woda, gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
kotłowni gazowej lub innego nowego, ekologicznego źródła ciepła.
Dotację można spożytkować również na demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania
lub c.w.u., w tym kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła, jak również prace termomodernizacyjne tj. zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi
zewnętrznych, drzwi i bram garażowych oraz wykonanie potrzebnej dokumentacji: audytu energetycznego,
dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy.
Beneficjenci z I i II grupy mogą również ubiegać się o dotację na częściową spłatę dostępnego w niektórych
bankach Kredytu Czyste Powietrze.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Zapraszamy mieszkańców Miasta Lubliniec do skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". W tym celu w Centrum Obsługi
Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a powstał Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
Uzyskacie tu Państwo wszystkie informacje dotyczące wysokości dofinansowania, jak również dokonacie
niezbędnych formalności.
Punkt działa w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek od 13:00 do 17:00
środa od 08:00 do 12:00
piątek od 10:00 do 13:00.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć również drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Beneficjenta –
aplikacji internetowej znajdującej się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Portalu gov.pl, jak również za pośrednictwem banku, w którym beneficjent
złoży wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

