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Dlaczego powinniśmy wymienić piec?

❑ Ponieważ gmina Myszków jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin w 
Polsce pod względem zawartości pyłu PM10 – zajmujemy 10 miejsce w 
Polsce najbardziej zanieczyszczonych gmin w tej kategorii

❑ Jedna z głównych przyczyn to palenie w „kopciuchach” oraz stosowanie 
słabych jakościowo paliw stałych 

❑ Konsekwencje zdrowotne: choroby płuc, bóle głowy, alergie, niedokrwienie 
serca, zaburzenia pracy wątroby

❑Wymóg wynikający z przepisów prawa ustanowionych przez niektóre Sejmiki 
Województw w Polsce



Do kiedy należy wymienić piec? 

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ograniczeń w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwaną „uchwałą antysmogową” 

została wprowadzona obowiązkowa wymiana pieców w zależności od roku produkcji i klasy:

• 31 grudnia 2021 roku – gdy rok produkcji kotła to 2006 rok i starsze oraz dla instalacji bez 

tabliczek znamionowych

• 31 grudnia 2023 roku – gdy rok produkcji kotła to 2007 do 2012

• 31 grudnia 2025 roku – gdy rok produkcji kotła to 2013 do 31 sierpnia 2017 roku

• 31 grudnia 2027 roku – gdy kocioł jest klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012

• Kontrole Straży Miejskiej i ewentualne kary



Deklaracje o posiadanym źródle ciepła

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania Deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw.

-W Urzędzie Miasta w wersji papierowej na Biurze Podawczym

-Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poprzez 
profil zaufany, e-dowód lub logowanie przez bank.



Korzystanie ze środków zewnętrznych

Rządowy Program Czyste Powietrze finansowany przez Fundusze Ochrony 
Środowiska trwa od 2018 roku

Od 2021 roku można z niego korzystać z pomocą gminy 

Od marca 2021 roku z terenu Myszkowa za pośrednictwem Urzędu złożono 244 
wnioski o poziomie dotacji podstawowym, 125 podwyższonym i 28 najwyższym

Istnieje możliwość skorzystania z kredytu – we własnym zakresie poza gminą 



Warunki podstawowe programu „Czyste Powietrze”

Można ubiegać się o dofinansowanie wówczas gdy: 
✓ Budynki są oddane do użytkowania

✓ Budynki są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

✓ Lokal mieszkalny jest wydzielony w budynku jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale w budynku)

✓ Wnioskodawcą jest właściciel bądź współwłaściciel budynku 

✓ Spełnione są kryteria dochodowe (trzy progi dochodowe)

Nie można ubiegać się o dofinansowanie wówczas gdy: 
• Budynki są w trakcie budowy, nie ma odbioru budynku

• Budynki są budynkami wielorodzinnymi, letniskowymi, pomieszczeniami gospodarczymi

• Stan prawny budynku jest nieuregulowany

• Działalność gospodarcza jeśli jest prowadzona w tym budynku przekracza 30 % budynku czy lokalu 

mieszkalnego 



▪ Dofinansowanie dla przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych (warunek: 

które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 

wniosku);

▪ Realizacja przedsięwzięcia możliwa do 30 miesięcy od złożenia wniosku

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



Należy pamiętać, że:

Jeden budynek = jeden wniosek o dofinansowanie

Korektę wniosku można złożyć przed rozliczeniem końcowym 
zadania zaznaczonym we wniosku pierwotnym



FINANSOWANIE

Beneficjent pokrywa koszty wykonania inwestycji
z własnych środków, składa wniosek o płatność wraz
z załącznikami i dopiero po rozpatrzeniu wniosku
otrzymuje zwrot na numer konta za wykonaną
inwestycję.

UWAGA: ZMIANA SPOSOBU ROZLICZENIA
PRZEZ PORTAL BENEFICJENTA



Uwaga!!!
Należy aby na fakturze, jako odbiorca 
figurował wnioskodawca (dopuszcza 
się wspólnie ze współmałżonkiem)!



▪ W przypadku budynku/lokalu mieszkalnego podłączonego do sieci dystrybucji gazu –
nie udziela się dotacji na kocioł na paliwo stałe

▪ Możliwość uzyskania dotacji do wymiany źródła ciepła na ekologiczne (za wyjątkiem 
paliwa stałego) pomimo posiadanego kotła gazowego jest możliwa przy zużyciu nie 
większym niż 5600 kWh/rok (licząc średnią z ostatnich 3 lat kalendarzowych lub 
średnia z okresu krótszego)

▪ Możliwość łączenia dotacji z niektórych programów gminnych z programem „Czyste 
Powietrze”

▪ Brak możliwości pozostawienia starego źródła ciepła (konieczne potwierdzenie 
likwidacji)

▪ Okres trwałości projektu 5 lat

UWAGA



▪ POZIOM PODSTAWOWY – gdzie dochód właściciela/ współwłaściciela budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego/ lokalu nie przekracza 100 000zł (PIT)

▪ POZIOM PODWYŻSZONY – gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Myszkowie nie przekracza kwoty: 

❖ 1.564,00 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym
❖ 2.189,00 zł netto – w gospodarstwie jednorodzinnym

▪ POZIOM NAJWYŻSZY – gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Myszkowie nie przekracza kwoty: 

❖ 900,00 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym
❖ 1.260,00 zł netto – w gospodarstwie jednorodzinnym

POZIOMY DOFINANSOWANIA



Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy Czyste Powietrze



Kwoty dofinansowania w ramach programu

Lp. Nazwa kosztu Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent faktycznie 

poniesionych 
kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(procent faktycznie 

poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

DOKUMENTACJA

1 Audyt energetyczny 100% 1.000,00 100% 1.000,00 90% 1000

2 Dokumentacja 
projektowa

30% 600,00 60% 1.200,00 90% 1800

3 Ekspertyzy 30% 150,00 60% 300,00 90% 450



ŻRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 
wraz z przyłączem

50% 10.000,00 75% 15.000,00 90% 18.000,00

2 Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9.000,00 60% 18.000,00 90% 27.000,00

3 Pompa ciepła powietrze/woda o 
podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 13.500,00 60% 18.000,00 90% 27.000,00

4 Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3.000,00 60% 6.000,00 90% 9.000,00

5 Gruntowa pompa ciepła o 
podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej

45% 20.500,00 60% 27.000,00 90% 40.500,00

6 Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4.500,00 60% 9.000,00 90% 13.500,00

Kwoty dofinansowania w ramach programu



ŻRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

7 Kotłownia gazowa(przyłącze 
gazowe i instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy kondensacyjny, 
opłata przyłączeniowa, 
dokumentacja projektowa)

30% 6.750,00 75% 11.250,00 90% 13.500,00

8 Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4.500,00 60% 9.000,00 90% 13.500,00

Kwoty dofinansowania w ramach programu



ŻRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

9. Kocioł zagazowujący drewno 30% 6.000,00 60% 12.000,00 90% 18.000,00

10 Kocioł na pellet drzewny 30% 6.000,00 60% 12.000,00 90% 18.000,00

11 Kocioł na pellet drzewny o 
podwyższonym standardzie

45% 9.000,00 60% 12.000.00 90% 18.000,00

12 Ogrzewanie elektryczne 30% 3.000,00 60% 6.000,00 90% 9.000,00

13 Instalacja centralnego ogrzewania 
oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30% 4.500,00 60% 9.000,00 90% 13.500,00

14 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła

30% 5.000,00 60% 10.000,00 90% 15.000,00

15 Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5.000,00 50% 5.000,00 90% 9.000,00

Kwoty dofinansowania w ramach programu



UWAGA

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

– możliwa do wykonania wyłącznie 

wraz ze źródłem ciepła



OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1 Ocieplenie przegród 
budowlanych

30% 45zł za m2 60% 90zł za m2 90% 135 zł za m2

2 Stolarka okienna 30% 210zł za m2 60% 420zł za m2 90% 630 zł za m2

3 Stolarka drzwiowa 30% 600z za m2 60% 1.200,00zł za m2 90% 1800 za m2

W przypadku posiadania źródła ciepła, które nie jest ekologiczne nie ma możliwości otrzymania

dotacji na uzyskanie dofinansowania do ocieplenia budynku bądź wymiany stolarki okiennej lub

drzwiowej bez złożenia wniosku jednocześnie o wymianę źródła ciepła i wyżej wymienionych

jednocześnie.

W przypadku już posiadanego źródła ekologicznego można złożyć wniosek na ocieplenie przegród

budowlanych/wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej jednakże kwota dotacji na przedmiotowe

zadania ulegnie zmniejszeniu zgodnie z zasadami programu.

Kwoty dofinansowania w ramach programu



Wymagania dla ociepleń i stolarki

❑ Nie podlegają dotacji budynki wybudowane po 31.12.2013 roku
❑ Dotacji podlega wymiana tylko w pomieszczeniach ogrzewanych
❑ Na stronie WFOŚiGW znajduje się kalkulator grubości izolacji, w którym 

można obliczyć wymagany dla swojego budynku objętego wnioskiem o 
dotacje grubości i rodzaju ocieplenia 

❑Okna i drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe muszą spełniać wymagania 
techniczne dla przenikalności cieplnej określone w Rozporządzeniu 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku



• Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciel bądź współwłaściciel), pesel, nr telefonu, adres e-mail (jeśli jest 
posiadany);

• Imiona i nazwiska współwłaścicieli;
• Adres zamieszkania;
• Adres nieruchomości objętej dofinansowaniem;
• Nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m2, rok wystąpienia o zgodę na budowę;
• Informacja o dochodach: 
• - poziom podstawowy, PIT wnioskodawcy, zaświadczenie o posiadanych użytkach rolnych;
• - poziom podwyższony (1.564,00 zł netto gosp. wieloosobowe na jednego członka rodziny, 2.189,00zł 

gospodarstwo jednoosobowe)oraz poziom najwyższy (900,00zł netto gosp. wieloosobowe na jednego członka 
rodziny, 1.260,00zł gospodarstwo jednoosobowe) – zaświadczenie MOPS Myszków;

• Zakres przedsięwzięcia: o co chcemy wnioskować (w przypadku ocieplenia budynku, stolarki okiennej/drzwiowej 
podajemy ich ilość w m2)

Wniosek wypełnia pracownik Urzędu Miasta w Myszkowie tel. 34/313-26-82 wew. 165, 157, 163.

Wykaz informacji do wniosku o dofinansowanie



Jak złożyć wniosek w Gminie Myszków o dofinansowanie: 

Pracownicy Gminy Myszków mogą umówić się na wypełnienie wniosku o dofinansowanie 
indywidualnie, telefonicznie lub w inny ustalony sposób. Osoby udzielające informacji 
w sprawie programu: 
▪ Milena Czerwik  oraz Marta Dymała – tel. 34/313-26-82 wew. 165, pokój 202
▪ Małgorzata Trepka-Psyk - tel. 34/313-26-82 wew. 163, pokój 261

Pracownicy Urzędu po przygotowaniu wniosku i zapisaniu go w sposób elektroniczny 
z wygenerowanym elektronicznym numerem – drukują wniosek i zapraszają Państwa 
do podpisania go w wersji papierowej i złożenia na Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta 
Myszkowa zlokalizowanym w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26. Następnie wniosek jest wysyłany 
do WFOŚiGW w Katowicach w wersji elektronicznej oraz papierowej. 

Następnie WFOŚIGW w Katowicach rozpatruje wnioski i  kontaktuje się z wnioskodawcami.



Etap rozliczenia:
▪ Wniosek o płatność z protokołem częściowym lub końcowym
▪ Dokumenty księgowe (np. faktury) potwierdzające zakup materiałów 

i usług
▪ Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie 

przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta
▪ Stosowne dokumenty wg założeń programu 

Wykaz dokumentów dodatkowych



Rozliczenie: 









wfosigw

Ponadto, proszę pamiętać, że w przypadku gdy wniosek składany jest bez podpisu 

elektronicznego, po prawidłowym wypełnieniu formularza należy użyć przycisku 

„Wyślij do Funduszu”, następnie po pojawieniu się okna z prośbą 

o użycie podpisu kwalifikowanego należy je zamknąć klikając w przycisk 

informujący o odłożeniu decyzji na później. Dopiero tak przygotowany wniosek 

należy wydrukować do podpisu Beneficjenta, który wraz z wymaganymi 

załącznikami należy złożyć do WFOŚiGW w Katowicach.

https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw


Realizacja Programu

Czas trwania programu czyli  zakończenie 
wszystkich prac objętych umowami: 

do  30.06.2029 r.

Podpisywanie umów: do 31.12.2027 roku



Dziękuję za uwagę
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

prowadziła: Wioletta Dworaczyk

Konsultacji udzielają: Milena Czerwik, Małgorzata Trepka-Psyk, Marta Dymała


