
 

Szanowni Mieszkańcy 

 

Informujemy, że w ramach Programu Czyste Powietrze, gmina Herby pilotażowo uruchamia                   

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, który będzie zlokalizowany w budynku GOK                              ul. 

Lubliniecka 31, Herby, czynny w miesiącu marcu br. w czwartki tj. w dniach: 09, 16, 23 i 30    w 

godz. od 10.30 do 16.30. Więcej informacji na stronie gminy Herby www.herby.pl w zakładce czyste 

powietrze.  

 

 

 

 



 

Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja programu „Czyste Powietrze”! 

Jest sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha”                                      i 
termomodernizację domu. Od nowego roku będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia.  
W programie obowiązują trzy poziomy dochodowe: podstawowy, podwyższony i najwyższy. To do 
którego poziomu zalicza się inwestor zależy od tego ile zarabia lub jaką kwotę ma do dyspozycji na 
miesiąc w przeliczeniu na członka rodziny.  

 Podstawowy poziom dofinansowania - próg dochodowy to 135 tys. zł/rok na osobę składającą 
wniosek tj. właściciela/współwłaściciela budynku 

 Podwyższony poziom dofinansowania - w gospodarstwie wieloosobowym jest to 1 894 zł/os. 
miesięcznie, a w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł miesięcznie. 

 Najwyższy poziom dofinansowania - próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 
1 090 zł/os. na miesiąc, a w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł. 

Im wyższy poziom dofinansowania, tym wyższą dotację można otrzymać. Od stycznia 2023 roku 
najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz                        
z mikroinstalacją fotowoltaiczną wzrosły ponad dwukrotnie! Ile można otrzymać? 

 Podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł 

 Podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł, 

 Najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł. 

Do tego dodatkowe 1 200 zł przeznaczono na dofinansowanie audytu energetycznego. 

Warto przypomnieć, że dotacja jest bezzwrotna, a jej wielkość zależy od dochodów na osobę oraz 
zakresu modernizacji. 
Kolejną zmianą, jaka zacznie funkcjonować w "Czystym powietrzu" w 2023 r. jest możliwość 
rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany 
pieca. Oprócz tego, wprowadzona zostanie możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną 
o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci 
dystrybucji gazu. Zmiany obejmą także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu 
przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których 
emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

 



 
Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność, czyli 
% poniesionych kosztów netto, który podlega dofinansowaniu. Ile można otrzymać na ocieplenie i 
wymianę stolarki przedstawia poniższa tabela. 

Poziomy dofinansowania wymiany stolarki oraz ocieplenia budynku 

Poziom dofinansowania Podstawowy Podwyższony Najwyższy  

Ocieplenie przegród 
budowlanych 

50% 75% 100% 

Stolarka okienna 40% 70% 100% 

Stolarka drzwiowa, 
bramy garażowe 

40% 70% 100% 

Co musisz zrobić, aby otrzymać dofinansowanie z programu? Podsumujmy podstawowe wymagania 
stawiane inwestorom. 

 Musisz być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i mieścić się w 
przedziałach dochodowych 

 Po zakończeniu przedsięwzięć w Twoim domu nie może pracować nieefektywne źródła 
ciepła, nawet jeśli korzystałeś z dotacji na samą termomodernizację budynku 

 Wybrane przez Ciebie urządzenia muszą spełniać określone w regulaminie warunki - 
zweryfikuj je przed realizacją inwestycji 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze zlokalizowany jest                      
w budynku GOK ul. Lubliniecka 31, Herby czynny w miesiącu marcu br. w dniach: 09, 16, 23, 30                  
w godz. od 10.30 do 16.30. Informacji o programie udziela Operator Programu firma EKOSCAN 
INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z OO czystepowietrze@ekoscan.pl, tel. 792 243 719 lub 792 243 432. 
Więcej informacji na stronie internetowej: https://niskaemisja.ekoscan.pl/czyste-powietrze 
 


