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Czyste powietrze

"Dziękuję, nie truję" obejrzyj film dot. ogrzewania domu.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE (dofinansowania)
Gmina Rytwiany, na podstawie zawartego porozumienia, wspiera działanie programu Czyste Powietrze,
który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(więcej tutaj)
Głównym celem programu jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego pochodzącego z
emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji wytwarzanych w procesach spalania
paliw w nieodpowiednich źródłach ciepła. Dzięki temu Program Czyste powietrze daje możliwość
uzyskania wsparcia finansowego dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych na realizację
inwestycji takich jak wymiana źródła ciepła na spełniające normy ekologiczne (wymiana starego kotła
grzewczego), ocieplenie budynku, wymiana okien.

W ramach programu Czyste Powietrze od dnia podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Rytwiany złożono
następującą ilość wniosków o dofinansowanie:

Gmina

Liczna złożonych Wniosków o
dofinansowanie
[szt.]

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
[szt.]

Sumaryczna kwota wypłaconych
dotacji
[zł]

Rytwiany

139

69

1 361 036,43

Więcej na temat:
Dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła (piecy, kotłów), termomodernizacji,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach programu „Czyste Powietrze”
INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTWIANACH W SPRAWIE
ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA
JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYMAGANEGO PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O
DOFINANSOWANIE CZĘŚĆ 2 i 3 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. Więcej: Informacja oraz

formularz druku do pobrania

UWAGA! od 15.07.2022 r.
Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – zmiana na "Czyste Powietrze Plus" - dofinansowanie z
prefinansowaniem
Dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu „Czyste Powietrze”.
Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł.
Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc
możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.
Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r. programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest on stale
modyfikowany i udoskonalany – tak, aby jak najskuteczniej realizować główne założenie tego wieloletniego,
ogromnego projektu (z docelowym budżetem w wysokości 103 mld zł), czyli wyraźna poprawa jakości powietrza w
Polsce. Drogą do osiągnięcia wyznaczonych celów jest masowa (obejmująca aż 3 mln gospodarstw domowych)
wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze nisko i zeroemisyjne, ekologiczne źródła
ciepła – wraz z gruntownym ocieplaniem jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek
bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na
rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę: - zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji
przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy
czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na
realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie, *pozostałej części dofinansowania
przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z
wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych
(ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych). *Warunkiem
przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
*zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia
przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub
potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, *zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na
realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a
wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację

przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a
kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z
Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do
14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia
realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną
możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych,
remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej
pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Wszelkie informacje na temat ww. programu można uzyskać w Gminnym punkcie konsultacyjnoinformacyjnym w pokoju nr 34A (II piętro) w Urzędzie Gminy w Rytwianach, w poniedziałki
i czwartki w godzinach 8.00 – 14.00 osobiście lub telefonicznie pod nr 15 864 79 62.
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>> ulotka informacyjna

System monitoringu jakości powietrza

Jakość powietrza w gminie Rytwiany

Nie spalaj śmieci!

Plastik NIE do pieca, piec NIE do plastików!

(kliknij powyższy obrazek aby dowiedzieć się więcej)

Dokumenty strategiczne:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytwiany do 2020 r.
Uchwała Antysmogowa i Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
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