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Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką podczas 

19. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie jakości powietrza w Polsce, znak: 

BPS/043-19-737/20, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania. 

Ad. 1. Ile tzw. kopciuchów zostało wymienionych w ramach wprowadzonego przez rząd programu 

„Czyste powietrze"? Ile pieców ma zostać wymienionych w 2021 r.? Ile wymian łącznie planuje 

ministerstwo i w jakim czasie? Ile łącznie środków finansowych chce na to przeznaczyć?

Według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(zwany dalej „NFOŚiGW”) do dnia 8 stycznia 2021 r. złożono ponad 196,4 tys. wniosków na kwotę 

ponad 3,614 mld zł, z czego 51 456 wniosków dotyczyło wyłącznie wymiany źródeł ciepła, 80 740 

wniosków dotyczyło jednocześnie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, natomiast 5 635 

wniosków dotyczyło jednocześnie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji oraz instalacji 

odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie w ramach tych wniosków, podpisanych zostało 160,2 tys. 

umów na łączną kwotę ponad 2,8 mld zł (w ramach dotacji i pożyczek). Plan finansowy NFOŚiGW 

zakłada, że na finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą 

przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2021 r. 

zostaną uruchomione środki NFOŚiGW w wysokości 1,9 mld zł. Jednocześnie możliwe jest 

zwiększenie tej kwoty w trakcie roku, jeśli z analizy zgłaszanego zapotrzebowania (wynikającego 



z dynamiki podejmowanych uchwał i podpisywanych umów przez wojewódzkie fundusze ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (zwane dalej „wfośigw”), jak również zaangażowania gmin w proces 

wdrażania Programu), wyniknie taka konieczność. Należy oczekiwać, że przy wzrastającym tempie 

wdrażania Programu, zarówno liczba wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcia proekologiczne 

polegające na wymianie kotłów na paliwa stałe, a tym samym wydatki w kolejnych latach będą rosły. 

Budżet Programu „Czyste Powietrze” na lata 2018 – 2029 wynosi ok 103 mld zł.

Ad. 2. Jakie działania (edukacyjne, lobbingowe) podjęło ministerstwo w celu przekonania innych 

jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzenia podobnych rozwiązań w zakresie walki ze 

smogiem jak te, które miały miejsce w Krakowie (to przykład miasta, które w ciągu 2 lat poradziło sobie 

z problemem zanieczyszczonego powietrza)? Jak ministerstwo ocenia te działania? Czy 

przeprowadzono analizę skutków społecznych?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska kieruje swoje działania informacyjno-edukacyjne związane 

z tematem ochrony jakości powietrza zarówno do pracowników jednostek samorządowych, jak 

i bezpośrednio do mieszkańców gmin. W 2018 r. ówczesne Ministerstwo Środowiska rozpoczęło 

wieloletnią kampanię crossmediową pt. „Czyste powietrze – zdrowy wybór. Twój Wybór!”, której 

celem było wyjaśnienie przyczyny powstawania zjawiska smogu oraz zachęcenie Polaków do 

podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. 

Hasło kampanii „Zadbaj o swój kawałek nieba” nawołuje do dbałości o jakość powietrza i równocześnie 

jest wezwaniem do działania każdego obywatela. Uzupełnieniem kampanii realizowanej w 2018 r. było 

zorganizowanie w niemal każdej gminie w Polsce (w większości przypadków we współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego) spotkania informacyjno-edukacyjnego. Głównym celem 

dwugodzinnych spotkań było przekazanie informacji na temat problemu jakim jest zanieczyszczenie 

powietrza oraz działań jakie może podjąć każdy mieszkaniec, aby przyczynić się do poprawy jego 

jakości, w tym przekazanie informacji o ofercie finansowej NFOŚiGW udzielanej w ramach programu 

priorytetowego „Czyste Powietrze”. Natomiast w 2019 r. kontynuowano kampanię pod hasłem „Stać 

Cię na czyste powietrze” nawołując do dbałości o jakość powietrza i równocześnie wzywając do 

działania. Kampania miała na celu kształtowanie świadomości ekologicznej Polaków w zakresie 

przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz jego konsekwencji dla zdrowia obywateli. W ramach 

kampanii zrealizowano i zamieszczono na stronie internetowej projektu (www.czystepowietrze.gov.pl):

 felieton informacyjno-promocyjny „Stać Cię na czyste powietrze”, zachęcający obywateli do 

udziału w Programie „Czyste Powietrze” oraz obalający najbardziej 

rozpowszechnione negatywne mity związane z nowoczesnym, nieszkodliwym dla środowiska 

ogrzewaniem domów jednorodzinnych.

 tutorial instruktażowy prezentujący zasady prawidłowego wypełniania wniosku 

o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

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


W 2020 r., w ramach kontynuacji kampanii „Czyste Powietrze – Twój wybór. Zdrowy wybór!”, 

zrealizowano działania adresowane do właścicieli domów jednorodzinnych, jak również do 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Dwukrotnie skierowano mailing promocyjno-

informacyjny do jednostek samorządowych, którego celem było zwiększenie liczby gmin włączonych 

w Program „Czyste Powietrze”. Ponadto wystosowano od ówczesnego Ministra Klimatu oficjalny list 

do wszystkich gmin w Polsce:

 informujący o uproszczeniu zasad Programu, w tym zmniejszeniu liczby wymaganych 

dokumentów potrzebnych do otrzymania dofinansowania;

 zachęcający gminy do zawierania porozumień z odpowiednimi wojewódzkimi funduszami 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu umożliwienia mieszkańcom składania 

wniosków w urzędach gmin.

Razem z listem gminy otrzymały również elektronicznie pliki ulotki oraz broszury Programu „Czyste 

Powietrze” z możliwością ich swobodnego dystrybuowania. W 2021 r. Ministerstwo Klimatu 

i Środowiska zakłada kontynuację działań informacyjno-promocyjnych z powyższego zakresu, w tym 

rozwój dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w niniejszym obszarze.

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa oraz roli administracji samorządowej w działaniach na rzecz poprawy 

jakości powietrza jest jednym z zadań statutowych ministra właściwego do spraw klimatu. Działania te 

są prowadzone w sposób nieprzerwany i ciągły. Od 2015 r. prowadzona była ogólnokrajowa kampania 

pn. „TworzyMy atmosferę”, której celem było zachęcenie mieszkańców Polski do działań 

ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. W ramach kampanii 

powstały spoty radiowe, strona internetowa oraz została przeprowadzona emisja spotów radiowych 

w ogólnopolskich stacjach.

Następnie w latach 2018 – 2019 resort prowadził ogólnokrajową kampanię pn. „Czyste Powietrze 

Zdrowy Wybór – Twój Wybór!”, która jest prowadzona nieprzerwanie do dziś. Działania podjęte 

w ramach tej kampanii mają na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie poprawy jakości 

powietrza oraz zachęcenie do składania wniosków o dofinansowanie na przeprowadzenie przedsięwzięć 

proekologicznych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Kampania ma charakter 

cross-mediowy i prowadzona jest w Internecie, telewizji oraz w radio. Kampania w takiej samej formie 

była kontynuowana również w 2020 r. Dodatkowo prowadzono działania edukacyjne wspomagające 

główny przekaz Kampanii Czyste Powietrze Zdrowy Wybór – Twój Wybór!, takie jak: audycja 

telewizyjna Wielki Test o Powietrzu, spotkania informacyjne w gminach dotyczące jakości powietrza.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska w najbliższych latach planuje 

kontynuację kampanii Czyste Powietrze Zdrowy Wybór – Twój Wybór!. Kampania ma rozpoznawalną



markę, w tym zwłaszcza spoty radiowe oraz telewizyjne. Planuje się ponadto przygotowanie 

dodatkowych spotów telewizyjnych oraz radiowych o charakterze edukacyjnym, a także materiałów 

i artykułów edukacyjnych uzupełniających wcześniejsze opracowania w tym zakresie, do zamieszczenia 

w Internecie. Dodatkowo podjęte zostały wspólne działania z NFOŚiGW mające na celu zwiększenie 

skali oddziaływania kampanii i zainteresowania Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. 

Ponadto przypomnieć należy, że ogłoszona przez Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 21 października 

2020 r. druga część Programu „Czyste Powietrze”, daje możliwość podwyższonego poziomu 

dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach Programu. Jest to szansa na dotację do 60% 

poniesionych kosztów realizacji inwestycji, czyli aż o 7 tys. zł więcej w stosunku do podstawowego 

poziomu dofinansowania, co daje w sumie maksymalnie 37 tys. zł. To rozwiązanie dla gospodarstw 

wieloosobowych o dochodach miesięcznych netto do 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw 

jednoosobowych – do 1960 zł. Ta wersja Programu przygotowana została z myślą o osobach o niższych 

dochodach, dla których samorządy gminne wydadzą zaświadczenia o dochodzie na jednego członka 

w gospodarstwie domowym. Nowy nabór wniosków jest szansą dla właścicieli domów 

jednorodzinnych, których dotychczas nie było stać na przeprowadzenie inwestycji mających nie tylko 

podniesienie efektywności energetycznej budynków, poprzez ich termomodernizację wraz z wymianą 

źródeł ciepła, ale także w wyniku podjęcia tych działań na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.

Równolegle NFOŚiGW przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji 

przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem. 

Dodatkowo nowa wersja Programu jest też szansą do wzmocnienia współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego szczebla gminnego, które zobowiązane zostały do wydawania zaświadczeń 

uprawniających mniej zamożnych beneficjentów Programu do podwyższonego poziomu 

dofinansowania, oraz możliwość pozyskania przez gminy środków finansowych za obsługę składanych 

przez właścicieli budynków mieszkalnych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu. W tym 

celu wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wzoru 

żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka

gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), które ma na celu 

przyspieszenie procesu oceny wniosków o dofinansowanie składanych do NFOŚiGW lub do szesnastu 

wfośigw, w szczególności w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ponadto informuję, 

że planowane jest także uruchomienie pilotaż Programu „Czyste Powietrze” dla budynków 

wielorodzinnych oraz dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w celu wyskalowania 

instrumentów wsparcia. Aktualnie prowadzone są prace mające na celu uwzględnienie w ramach 

Programu „Czyste Powietrze” osób zamieszkujących w zabudowie wielorodzinnej. Problem braku 

instrumentu wsparcia wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych został 

dostrzeżony zarówno przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i przez NFOŚiGW oraz wfośigw. 

Pilotaż zostanie przeprowadzony w 2021 r. w 4 województwach.



Ad. 3. Czy i jakie programy dofinansowań (dotacji celowych) ministerstwo planuje skierować do 

samorządów w celu walki o czyste powietrze w 2021 r.?

Przede wszystkim należy wskazać na Projekt dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 

2040), który zakłada m. in., że do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych w Polsce 

pokrywane będą z wyłączeniem stałych paliw kopalnych, to jest poprzez ciepło systemowe oraz przez 

zeroemisyjne lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Przy czym w miastach cel ten ma zostać 

osiągnięty do 2030 r. Wskazując konkretne programy należy wskazać „Programy Infrastruktura 

i Środowisko”, które dedykowane są dla wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł, a także dla wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych. Istotnym jest funkcjonujący program „Ciepłownictwo powiatowe”, który dedykowany 

jest dla małych i średnich miast. Pomocą w osiągnięciu wyznaczonych celów jest Program priorytetowy 

„Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie, 

a docelowo uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, należących do osób fizycznych. Niezależnie od powyższych wyjaśnień informuję, że 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska są prowadzone prace nad Strategią dla ciepłownictwa, która 

będzie obejmowała działania, w celu m. in. zwiększenia udziału źródeł odnawialnych zaopatrujących 

w ciepło mieszkańców Polski, z uwzględnieniem także wytwarzania ciepła dla przemysłu oraz usług, 

co zostało założone w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030 (KPEiK). Wymóg 

zwiększania udziału ciepła z odnawialnych źródeł energii w całym sektorze ciepłowniczym w tempie 

1,1 pkt proc. w latach 2021 – 2030 został określony w art. 23 Dyrektywy RED II (Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych). PEP 2040 r. zakłada osiągnięcie udziału OZE w ciepłownictwie na 

poziomie co najmniej 28,4% w 2030 r. PEP 2040 zakłada także spełnienie w 2030 r. kryteriów 

efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego1, przez co najmniej 85% spośród systemów 

ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW. Realizacja założeń 

KPEiK, PEP 2040 oraz Strategii dla ciepłownictwa będzie się wiązać z kontynuacją aktualnych oraz 

wdrożeniem dedykowanych programów wsparcia dla inwestycji w nowe technologie wytwarzania 

ciepła, zarówno dla koncesjonowanych systemów ciepłowniczych jak i dla osób fizycznych, będących 

właścicielami budynków mieszkalnych. Podłączanie nowych odbiorców do efektywnych sieci 

ciepłowniczych pozwoli eliminować indywidualne, często bardzo nieefektywne, źródła ciepła, 

przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji.

Ad. 4. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie regulacji ustawowej wymuszającej na spółkach 

energetycznych podłączanie nowych domostw (w tym starych kamienic) do sieci ciepłowniczych - na 

wzór regulacji nakładającej na spółki lokalne obowiązek dostarczenia wody? Czy prowadzone były 



rozmowy ze spółkami energetycznymi? Kiedy? Jaki jest efekt tych rozmów? Jaki byłby szacowany koszt 

takiego przedsięwzięcia?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), obligatoryjne zadania własne gminy obejmują m.in. kwestie związane 

z zapewnieniem realizacji kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. 

Wskazany przepis obliguje gminę także do zaspakajania potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia 

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Zasada dotycząca obowiązku gminy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków jest powtórzona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2028). Ustawodawca obciąża samorząd gminny obowiązkiem zapewnienia budowy 

wodociągów i kanalizacji. Zgodnie z art. 3 ust. 3 , gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-

kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy tej ustawy nie precyzują jednak, 

w jakim terminie dana gmina powinna zapewnić wybudowanie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. 

Te kwestie należy zatem dookreślić w gminnym, wieloletnim planie rozwoju i modernizacji oraz 

w ramach oceny aktualności planów miejscowych. Jeśli zatem w opisanym przypadku warunki dla 

realizacji obowiązku zapewnienia dostawy wody (sieci wodociągowej) nie są zapewnione, to gmina nie 

musi dostarczać wody w inny sposób (np. beczkowozami).1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn, zm.) 2 zawiera 

również podobne regulacje, bowiem zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 tej ustawy do zadań własnych gminy 

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Niezależnie od powyższego PEP 2040 zakłada w celach szczegółowych, przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych. W tym celu będą dokonywane 

starania w kierunku zaostrzającego zmodyfikowania przepisów dotyczących obowiązku przyłączania 

do sieci ciepłowniczej. Wskazać także należy, że już aktualnie obowiązujące przepisy, stanowią, co 

następuje. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, stanowi, iż przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją m.in. ciepła jest obowiązane do zawarcia umowy 

o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie 

równoprawnego traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 

1 Na podstawie: https://www.prawo.pl/samorzad/gminny-obowiazek-dostarczania-wody-w-rejony-ktore-niemaja-sieci-
wodociagowej,78095.html
2 Zgodnie z art. 7b ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z
późn, zm.) przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy
lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:
1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub
2) 50% ciepło odpadowe, lub
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.)



przyłączenia do sieci i dostarczania ciepła, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia 

do sieci i odbioru.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane 

niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany 

podmiot, podając przyczyny odmowy. Natomiast w przypadku sporu na tle odmowy przyłączenia do 

sieci, wnioskodawca, któremu odmówiono wydalania warunków przyłączenia, może wnieść na 

podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne wniosek o rozstrzygnięcie takiego sporu do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto z nieuzasadnionych 

powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1 (m. in. przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej). Kara może sięgać 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego 

w poprzednim roku podatkowym, a niezależnie od tej kary, może być wymierzona kara pieniężna na 

kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w kwocie sięgającej 300% jego miesięcznego 

wynagrodzenia.

Dodatkowo, ustawa – Prawo energetyczne poprzez art. 7b ust. 1 nakłada obowiązek przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej już na etapie projektowania ogrzewania dla nowopowstającego budynku, który 

stanowi, iż podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do 

sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na 

którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, 

zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie 

obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Odstępstwa od tej zasady 

mogą być wyłącznie w przypadkach planowania budowy bardziej efektywnego (ekologicznego) 

indywidualnego źródła ciepła.

Na zakończenie należy wskazać, że inicjatywa przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej należy do 

właściciela lub zarządzającego obiektem (projektanta na etapie planowania budowy). Przedsiębiorstwo 

dostarczające ciepło może tylko sugerować takie rozwiązanie poprzez rozmowy z właścicielami 

i zarządcami budynków, propagowanie ciepła sieciowego w akcjach reklamowych, do których 

wykorzystywane mogą być i są media. W trakcie procesu legislacyjnego są przewidziane konsultacje 

publiczne, w których może wziąć udział każdy, a więc zarówno zainteresowani, przyszli, potencjalni 

wnioskodawcy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, właściciele budynków z indywidualnymi 

źródłami ciepła, którzy nie chcą być zmuszani do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej oraz 

przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dostawy ciepła. Takie 

konsultacje odbyły się przy okazji ostatniej zmiany m. in. art. 7b ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2016).



Ad. 5. Czy spółki ciepłownicze, jak Tauron Polska Energia SA, posiadają środki z funduszy europejskich, 

które mogłyby przeznaczyć na podłączenie domostw do sieci ciepłowniczych? Jakiej wysokości są to 

środki? Kiedy spółki je otrzymały? Ile do tej pory wydały i z jakim przeznaczeniem?

Wsparcie dla projektów przedsiębiorstw energetycznych pochodzące z funduszy europejskich jest 

udzielane w poszczególnych programach na zasadach konkursowych i środki otrzymuje beneficjent 

spełniający warunki lub wygrywający konkurs. W zakresie przyłączania do sieci to wnioskodawca może 

być beneficjentem. Wsparcie finansowe dla podmiotów wnioskujących o przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej określa przepis ustawy stanowiący, iż za przyłączenie do sieci ciepłowniczej pobiera się 

opłatę ustaloną w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej 

średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych 

podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne. 

Infrastruktura systemów ciepłowniczych powinna być rozwijana na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy, 

zgodnie z którym budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących 

do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne. 

Wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich możliwe jest m. in. w tym zakresie.

Z poważaniem

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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