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Program „Czyste powietrze” – warto z niego skorzystać?
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 5 grudnia 2018

Redukcja smogu to nie tylko poprawa stanu środowiska, ale również naszego
zdrowia. Jak zadbać o swój kawałek nieba? Wystarczy wymienić piec na nowy
i skorzystać przy tym z dofinansowania przewidzianego w programie „Czyste
powietrze”.
Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowanie na wymianę pieca oraz termomodernizację
(ocieplenie budynku czy wymianę okien). Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla
i gazów trujących do atmosfery.
– Za nieodpowiednią jakość powietrza w naszym kraju odpowiada przede wszystkim
ogrzewanie domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych
piecach. Dlatego zachęcamy Polaków zarówno do wymiany źródeł ciepła na te bardziej
ekologiczne, jak i do ocieplenia domów. Dzięki tym działaniom mamy nie tylko szansę
oddychać w przyszłości czystszym, zdrowszym powietrzem, ale także na oszczędności
w domowym budżecie – przekonuje minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Chętnych nie brakuje
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Program „Czyste powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory wpłynęło ponad 12 tys.
wniosków o przyznanie dofinansowania.

Budżet programu „Czyste powietrze” wynosi 63,3 mld zł. Wysokość dofinansowania jakie
można uzyskać zależy od dochodów uzyskiwanych miesięcznie (w przeliczeniu na jedną
osobę w rodzinie) i wynosi od 30 do 90 proc. W przypadku rolników, chodzi o dochód
z gospodarstwa (na podstawie hektara przeliczeniowego).
Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać od 19 września w wojewódzkich
funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór potrwa przez 10 lat. Jedną
z osób zainteresowanych programem jest Halina Mikołajczyk z Pomorza, która planuje remont domu.
– Chcę wymienić stary piec węglowy na gazowy. Mam zamiar skorzystać z przewidzianego
w programie dofinansowania. Dzięki temu zwrócona zostanie mi część kosztów – opowiada Halina
Mikołajczyk.

Uwaga na pułapkę w programie!
Jednak jak informuje „Polska The Times”, w programie „Czyste powietrze” zawarta została…
pułapka. Od otrzymanej w tym roku dotacji będzie trzeba bowiem zapłacić podatek. Ten problem ma
zniknąć już 1 stycznia 2019 roku. W przyszłym roku uzyskane dotacje nie będą zaliczane jako
dochód (co oznacza, że nie będzie trzeba płacić od nich podatku). Zmieni się wtedy również
wysokość dofinansowania: 40-90 proc.

„Czyste powietrze” ma minusy?
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Celem programu „Czyste powietrze” jest zwiększenie efektywności zarządzania energią. Ma on
sprzyjać: oszczędnościom w gospodarstwach domowych oraz ochronie środowiska.

„Czyste powietrze” jest częścią kampanii, która ma nas zachęcić do podejmowania działań na rzecz
zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Jednak eksperci ze Stowarzyszenia
na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) przekonują, że aby program mógł przynieść oczekiwane skutki,
powinno się przekonywać Polaków do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji – wymiana
pieca na nowy to za mało.
– W imieniu branży apelujemy o zaktualizowanie zasad programu w taki sposób, aby
inwestor ubiegający się o dotację mógł wybrać prawidłową ścieżkę kompleksowej
termomodernizacji, czyli w pierwszym kroku – ocieplenie budynku, w drugim – instalacja
nowoczesnego pieca. Dopiero wówczas efekt oszczędności energii cieplnej będzie
gwarantowany. Jest to też jedyny sposób osiągnięcia zakładanej przez program „Czyste
powietrze” redukcji emisji dwutlenku węgla o 80% w ciągu 10 lat – czytamy w komunikacie
opublikowanym na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).
Jak informuje SSO, „sama zmiana źródeł ciepła na ekologiczne, nawet na wielką skalę,
takiego rezultatu nie przyniesie, a środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie tych
inwestycji będzie można uznać za niewystarczająco efektywnie wykorzystane”.
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