
     Uchwała antysmogowa 
dla śląskiego

Pamiętaj, że od 1 września 2017 r. obowiązuje 
uchwała antysmogowa 

dla Województwa Śląskiego!
Dotyczy to każdego, kto swój dom ogrzewa 
paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet! 

1. Sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła.
  

2. Jeśli nie jest to kocioł 5 klasy lub ECODESIGN – masz 
obowiązek go wymienić! (dotyczy kotłów, 
wyprodukowanych przed 1 wrześniem 2017r.). 
  

    kocioł pozaklasowy
       (tzw. kopciuch)

kocioł klasy 3 lub 4

        Wymiana w przypadku kotłów 
                      (od daty ich produkcji) 

   Powyżej           Pomiędzy             Poniżej
   10 LAT               5 – 10 lat               5 LAT

do końca
2021 roku 

do końca
2025 roku 

do końca
2027 roku 

Wymiana

 do końca
  2023 roku 

W Polsce z powodu chorób 
wywołanych 

zanieczyszczeniem powietrza 
umiera rocznie 
ok 45 000 osób 

czyli 15 razy więcej niż 
w wypadkach drogowych !

Miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec 
należy wymienić do końca 2022 roku na instalacje

spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE). 

Zapraszam do kontaktu

Ekodoradca
 w Twojej gminie ! 

Jeśli chcesz: 
                   

  ograniczyć wydatki związane
 z ogrzewaniem, 

  wymienić stary piec na nowy,

  uzyskać dofinansowanie na wymianę 
pieca,

  otrzymać informacje o alternatywnych 
 źródłach energii (np. fotowoltaika, pompy 

ciepła),

  uzyskać fachowe porady dotyczące 
wyboru  źródła ciepła i stosowanego opału,

  dowiedzieć się o korzyściach z termoizolacji 
budynku, 

  uzyskać informacje dotyczące  uchwały 
antysmogowej, w tym obowiązkowych 

działań mieszkańców,
            

 dowiedzieć się jak poprawić jakość 
powietrza w Twojej gminie,

  zorganizować w swoim środowisku, szkole, 
instytucji,  firmie wydarzenie i spotkania 
edukacyjne z zakresu jakości powietrza.

Za niewypełnienie obowiązku grozi  mandat do 
500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł !
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Ile ?
    Poziom podstawowy -  do 30 tys. zł
    (dochód wnioskodawcy do 100 tys. zł rocznie)
    Intensywność dofinansowania: od 30% do 50%

    Poziom podwyższony – do 37 tys. zł
     (dotacja z prefinansowaniem) - do 47 tys. zł
      Przeciętny miesięczny dochód: 
      do 1564 zł ( gospodarstwo wieloosobowe)
      do 2189 zł ( gospodarstwo jednoosobowe)
    Intensywność dofinansowania: od 60% do 75%

   Poziom najwyższy  – do 69 tys. zł
    (dotacja z prefinansowaniem) - do 79 tys. zł  
     Przeciętny miesięczny dochód: 
     do 900 zł ( gospodarstwo wieloosobowe)
     do 1260 zł ( gospodarstwo jednoosobowe)
    Intensywność dofinansowania: od 90%

Na co ?
wymiana, zakup i montaż nowego źródła ciepła,
instalacja centralnego ogrzewania lub wody  
użytkowej,
wentylacja mechaniczna  z odzyskiem ciepła,
mikroinstalacja fotowoltaiczna, 
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarka okienna i drzwiowa,
dokumentacja ( audyt energetyczny, dokumentacja   
projektowa, ekspertyza)
  

 Dla kogo ?
Osoby fizyczne właściciele/współwłaściciel 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub

 w wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokalach 
mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą.

Gdzie ?
Informacje o programie można uzyskać na stronie 
www.czystepowietrze.gov.pl w WFOŚiGW oraz gminach, 
które zawarły porozumienia o realizacji programu. 

            ULGA TERMOMODERNIZACYJNAULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Odlicz od dochodów (przychodów) wydatków 

związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, wymiany źródeł 

ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł 
energii w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych.

      Dla kogo ?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać 
w przypadku budynku będącego w budowie.

Ile ?
W ramach ulgi można sfinansować 100% wydatków na 

termomodernizację. Kwota odliczenia nie może 
przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich 

realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 w poszczególnych budynkach, których podatnik jest 

właścicielem lub współwłaścicielem.

Na co ?
zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych m.in. przy 
docieplaniu budynku,
zakup urządzeń (np. pompy ciepła, panele słoneczne, kotły 
gazowe lub na paliwo stałe spełniające normy unijne),
węzeł cieplny, przyłącze do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
stolarka okienna i drzwiowa,
usługa związana z termomodernizacją (audyt energetyczny, 
docieplenie, dokumentacja projektowa, wymiana stolarki, 
montaż kotła i urządzeń)

      Gdzie ?
Informacje o programie można uzyskać na stronie

www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-
termomodernizacyjna/

MÓJ PRĄDMÓJ PRĄD

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji 
        fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 

kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków 
mieszkalnych.

Na co ?

       PROGRAM „ CZYSTE POWIETRZE ”PROGRAM „ CZYSTE POWIETRZE ”
Weź dotację na wymianę kopciucha 

i termomodernizację domu.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na 
własne potrzeby, które mają zawartą umowę 

kompleksową (są stroną tej umowy) regulującą kwestie 
związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej

wytworzone w mikroinstalacji.

Dla kogo ?

Dotacje tylko dla prosumentów rozliczających się 
w systemie net-billingu.

                             Wysokość dofinansowania 
               wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.   

Maksymalnym wsparciem w wysokości 20 500 zł

   Ile ?

Gdzie ?
Informacje o programie można uzyskać na stronie 

www.mojprad.gov.pl

        MOJE CIEPŁOMOJE CIEPŁO
       Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych 

budynków jednorodzinnych.

  Dla kogo ?
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca 

właścicielem bądź współwłaścicielem nowego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ile ?
Dotacji do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych, 

nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

 Gdzie ?
Informacje o programie możesz uzyskać na stronie 

www.mojecieplo.gov.pl

  Nie truj. Weź dotację. Oszczędzaj zdrowie i pieniądze.Nie truj. Weź dotację. Oszczędzaj zdrowie i pieniądze.

http://www.czystepowietrze.gov.pl/
http://www.mojprad.gov.pl/
http://www.mojecieplo.gov.pl/

