Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja

WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

- wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych!

Koniec kotłów węglowych?

Z

akup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste
Powietrze” będzie możliwy
tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane
jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł
bezzwrotnej dotacji.
Wycofanie dotacji
na kotły węglowe.
Poniżej, w skrócie piszemy co muszą wiedzieć osoby, chcą wymienić
kocioł węglowy z dofinansowaniem
z programu „Czyste Powietrze”.

• Zakup i montaż kotła na węgiel
w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do
31 grudnia 2021 r.
• Okres przejściowy do końca roku
2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Wystawienia faktury za kocioł
i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Wszyscy, którzy
złożą wniosek
o dofinansowanie,
zakupią i zamontują
kocioł na węgiel do
31 grudnia 2021 r.
będą mieli ten koszt
zakwalifikowany do
dotacji.

• Od 1 stycznia 2022 r.
nie będzie można otrzymać dotacji na zakup
kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”. Jest to spowodowane wytycznymi Komisji
Europejskiej oraz zapisami w Krajowym Planie Odbudowy oraz Polskim
Ładzie, a także uchwałami antysmogowe
w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość
stosowania paliwa stałego - węgla.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel
do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

Powyższy warunek
nie dotyczy wniosków
złożonych przed datą
wejścia w życie zmian
w programie
(planowane od
1 lipca 2021 r.).

Podwyższenie progów
dochodowych w drugiej
części programu podwyższony poziom
dofinansowania.
• Zmiana ma na celu ujednolicenie
progów dochodowych programów

„Czyste Powietrze” i „Stop Smog”,
dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
• Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do
175 proc. najniższej emerytury,
czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł
więcej niż obecnie).
• Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie
125 proc. najniższej
emerytury na osobę,
czyli do 1 563,60 zł
(o ok. 164 zł więcej niż
obecnie).
• Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca
2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

u Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest inicjatorem
jakość powietrza. Moduł Jakość Powietrza opracowało Centrum Nauki Kopernik

Uczniowie zbadają powietrze

M

oduł Jakość Powietrza umożliwia badanie zanieczyszczeń pyłowych. Co

to znaczy, że jakość powietrza jest zła? Czy smog za
naszym oknem to ten sam
smog, który utrzymywał się

w Londynie w latach 50. XX
wieku? Skąd biorą się zanieczyszczenia pyłowe i co kryje
się pod pojęciem niskiej emisji? Dlaczego drobiny unoszące się w powietrzu wpływają negatywnie na organizmy żywe?
Na te i podobne
pytania odpowiedzi
znajdują się
w podręczniku oraz
w wyjaśnieniach
merytorycznych do
doświadczeń.
- Wszyscy, niezależnie od
wieku czy poglądów, oddy-

chamy tym samym powietrzem. Dlatego każdemu
z nas powinno zależeć na
tym, aby było ono czyste
i spełniało określone normy. Budowanie świadomości ekologicznej przez własne
doświadczenie pozwoli dzieciom i młodzieży zrozumieć
we właściwy sposób, czym jest
ochrona środowiska. Liczę, że
zachęci ich też do dbania o jakość powietrza - powiedział,
podczas inauguracji minister
klimatu i środowiska Michał
Kurtyka.
Od czystości powietrza zależy prawidłowy rozwój oraz
jakość i długość życia ludzi,

a także innych organizmów
żywych. Zjawiska tzw. niskiej
emisji oraz smogu to widoczny efekt działania człowieka
na szkodę środowiska i własnego zdrowia. Wpływ na
ich powstawanie mają głównie nieekologiczne systemy
ogrzewania w naszych domach, zanieczyszczenia generowane przez zakłady
przemysłowe, a także spaliny
samochodowe, zawierające
szkodliwe gazy i zanieczyszczenia pyłowe.
- Poprawa jakości powietrza jest priorytetem działań Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, stąd inicjatywa przygotowania pomocy dydaktycznej, która pozwoli także dzieciom
i młodzieży na badanie jakości i zaznajomi je ze zjawiskami zanieczyszczenia
powietrza, uświadamiając
ten problem ekologiczny.
W ten sposób Narodowy
Fundusz pragnie tez wesprzeć szkoły i samorządy
w realizacji edukacji ekologicznej - mówił prof. Maciej
Chorowski, prezes NFOŚiGW. - Dla mnie, jako naukowca, bardzo ważny jest
też fakt, że to propozycja nowoczesnego sposobu kształ-

