Ruszył nabór w ramach
3. części Programu

„Czyste Powietrze”
WFOŚiGW w Katowicach ogłosił nabór wniosków dla beneficjentów, którzy mogą skorzystać z najwyższego poziomu
dofinansowania w ramach trzeciej części Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo Fundusz przedstawił zmiany w części
1 i 2 w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Ważne zmiany
Już od 25 stycznia 2022
roku WFOŚiGW rozpoczął
nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinasowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Zmiany zostały wcielone
w życie na podstawie:
• 3. części Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3
programu), z wyłączeniem
dofinansowania w formie
pożyczki dla gmin, jako
uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów,
• Wzoru formularza wniosku
o dofinansowanie, obejmującego Część 3 programu,
• Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach
Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”.
3 część programu zakłada możliwość finasowania
rozpoczętych przedsięwzięć.
Jaki jest warunek? Nie mogą
się one rozpocząć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
potencjalną datą złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Warto podkreślić, że trzecia część programu zakłada
dofinansowanie w formie
dotacji przedsięwzięć już zakończonych. W tym przypadku działania nie mogą zostać
rozpoczęte wcześniej niż 6
miesięcy przed datą złożenia
wniosku o ewentualne dofinasowanie i nie wcześniej niż
6 miesięcy przed datą rozpoczęcia naboru do 3. części
Programu „Czyste Powietrze”.

Kto może skorzystać
z dofinasowania?
Osoba fizyczna, która
pragnie skorzystać z dotacji
w ramach trzeciej części programu musi spełniać następujące kryteria:
• Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą
wieczystą,
• Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej
gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu
wydawanym zgodnie z art.
411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
nie przekracza kwoty:
o 900 zł w gospodarstwie
wieloosobowym,

o 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub ma ustalone prawo do
otrzymywania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku
rodzinnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego, potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym na wniosek
Beneficjenta, przez wójta,
burmistrza lub prezydenta
miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz
okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych
6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej
do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Osoba pragnąca złożyć
wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinasowania
do WFOŚiGW w Katowicach

powinna posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego
członka w jej gospodarstwie
domowych lub posiadać stosowne zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymania
zasiłku: stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Niezbędny dokument jest
wydawany przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, w którym mieszka osoba
zainteresowana. Ważne, aby
dokument został wydany
najpóźniej w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Wójt, burmistrz czy prezydent miasta jest zobowiązany do wydania niezbędnego
zaświadczenia o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej
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gospodarstwa domowego
o które zwraca się osoba
zainteresowana, planująca
złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu
dofinansowania w ramach
3. części programu zgodnie
z przepisem art. 411 ust. 10g
ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z późn. zm.).
Jeżeli chodzi o wydanie
zaświadczenia o ustalonym
prawie do otrzymywania zasiłku: stałego, okresowego,
rodzinnego czy specjalnego
zasiłku opiekuńczego przez
władze miasta (tzn. wójt, burmistrz, prezydent miasta) na
wniosek osoby zainteresowanej w tym przypadku podlega on również regulacjom
prawnym wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 z późn.zm.).

Stosowny wzór żądania wydania
zaświadczenia i wzór zaświadczenia można znaleźć na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
www.bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow .
WAŻNE!!! Nabór nie uwzględnia budynków wielorodzinnych i nowobudowanych.

Składanie wniosku: krok,
po kroku
Osoby zainteresowanie mogą
składać wnioski o dofinansowanie
w formie dotacji w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”
w odpowiedniej jednostce terenowej WFOŚiGW oraz:
• Serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym),
• Aplikację internetową, tj. Portal
Beneficjenta dostępny na stronie
internetowej WFOŚiGW.
W przypadku składania wniosku
poprzez aplikację, potencjalny beneficjent programu jest zobligowany do
dostarczenia papierowej wersji wniosku wraz ze stosownymi podpisami.
WFOŚiGW w Katowicach (jak
i w WFOŚiGW w innych regionach)
ma w planach uruchomienie alternatywnej metody składania wniosków

o dotację – poprzez strony interne- ny raz. Wówczas załapie się na nowe
wniosek nie została właścicielem
zgodnych z celami Programu „Czykotła do chwili zakończenia trwatowe Partnerów Programu, którzy warunki gwarantowane przez część
ste Powietrze”,
zdecydują się na udostępnienie apli- 3 programu. Pod warunkiem, że spełłości. Dodatkowo osoba składają- • Ewentualne doprecyzowanie wykacji API-GWD. Taka forma składa- nia kryteria związane z terminem
ca wniosek nie musi być prawnym
magań dla przewodów kominowych
nia elektronicznego wniosku wiąże rozpoczęcia i zakończenia przedsięwłaścicielem źródła ciepła, aby
w przypadku kotłów na paliwo stałe,
się z posiadaniem podpisu zaufane- wzięcia wynikających z programu.
ze względów bezpieczeństwo.
formalnie złożyć wniosek o dofigo czy kwalifikowanego. Opisywana
nansowanie. Do tej reguły dodano Opisywane regulacje przyczyniły się
metoda wystartuje w chwili uru„Czyste Powietrze”:
wyjątek, który mówi, że opóźnie- do zmian w części dokumentów prochomienia pierwszej aplikacji przez
nie rozliczenia przez beneficjenta gramowych, do których należą:
zmiany, o których
Partnera Programu. Ich pełna lista
wynika z możliwego przesunięcia • Regulamin naboru wniosków o dofiwarto wiedzieć
daty przyłączenia gazu przez openansowanie przedsięwzięć w formie
zostanie opublikowana na oficjalZ dniem 25 stycznia 2022 roku
ratora. Wówczas beneficjent może
dotacji w ramach Programu Priorynej stronie Programu: www.czystepowietrze.gov.pl. Gdy plan zostanie następujące zmiany weszły w życie
wydłużyć okres realizacji inwestycji
tetowego „Czyste Powietrze”,
wcielony w życie, WFOŚiGW poda do Programu „Czyste Powietrze”:
o więcej niż 6 miesięcy (limit taki • Wzór Wniosku o dofinansowanie
stosowne oświadczenie.
w formie dotacji,
• Zmiany związane ze złożonymi
obowiązuje w pozostałych przyWszelkie informacje dotycząpadkach).
wnioskami o dofinansowanie we
• Wzór Wniosku o płatność.
ce składania czy też rozpatrywania
WAŻNE!!! WFOŚiGW poinforwcześniejszych wersjach Progra- • Rezygnacja z możliwości składania
wniosków o dofinasowanie możwniosku o płatność przed zawar- muje o uruchomieniu pożyczek dla
mu „Czyste Powietrze”: dodanie
ciem umowy dotacji,
gmin jako uzupełniającego finanna znaleźć w Regulaminie naboru
wyjątku od reguły, w przypadku,
wniosków o dofinansowanie przedgdy dotacja pokrywa się z gmin- • Dopuszczenie kotłów dwupali- sowania dla Beneficjentów Części
sięwzięć w formie dotacji w ramach
wowych zgazowujących drewno 2 i Części 3 Programu w osobnym
nymi programami parasolowyProgramu Priorytetowego „Czyste
i spalających pellet drzewny, jako oświadczeniu.
mi, w których osoba składająca
Powietrze.
Korekta wniosku o dotację (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regulaminu
WFOŚiGW podaje, że rozliczenie dofinasowania do umowy dla dotacji zawartych na podstawie wniosków
naboru wniosków) w ramach Częo dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r. będzie możliwe tylko na podstaści 1 czy 2 Programu przed dniem
25 stycznia 2022 roku zmieniająca
wie wniosku o płatność, dostępnego na stronie rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu
formę dofinansowania w ramach 3.
o formularz online wniosku o płatność dostępnego na stronie www.gwd.nfosigw.gov.pl . Link do strony
Części programu nie jest możliwa.
właściwej jest dostępny na:
Osoba, która złożyła wniosek
• Portalu Beneficjenta WFOŚiGW,
o dotację przed 25 stycznia 2022
• Serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.
roku, ale nie zdążyła podpisać umoRozliczenie w oparciu o formularz pdf nie jest możliwe.
wy o dofinansowanie może wycofać
wniosek, a następnie złożyć go kolej-
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