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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie pana Kazimierza Kleiny z dnia 22 marca br., złożone
podczas 38. Posiedzenia Senatu RP w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie wymiany pieca oraz programu
"Czyste powietrze" (znak BPS/043-38-1569/22), informuję, co następuje.
W odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie uprzejmie informuję, iż w ramach realizacji polityki
państwa w zakresie poprawy jakości powietrza w kraju, mając na uwadze potrzeby i oczekiwania
społeczne, resort klimatu i środowiska dostrzegł konieczność wsparcia finansowego lokali
wielorodzinnych. Dlatego też, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) trwają prace nad ostatecznym kształtem nowego ogólnopolskiego programu
priorytetowego pn.: „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program), którego uruchomienie planowane jest w II
kwartale 2022 r. Program ten ma być dedykowany lokalom w budynkach wielorodzinnych.
Według aktualnych ustaleń beneficjentami Programu będą gminy, natomiast zgłoszenia do
Programu będą realizowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Następnie dana gmina będzie prowadziła nabór wniosków na swoim obszarze dla beneficjentów
końcowych tj. osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami lokali w budynkach
wielorodzinnych.
Projekt Programu przewiduje trzy poziomy dofinansowań tj.: na poziomie podstawowym,
podwyższonym i najwyższym (analogicznie do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”), które
uzależnione będą od wysokości dochodów wnioskodawców lub ich gospodarstw domowych. Na drugim
etapie wdrażania Programu planowane jest rozszerzenie grupy beneficjentów końcowych o wspólnoty
mieszkaniowe. Dofinansowanie przede wszystkim ma dotyczyć przedsięwzięć obejmujących likwidację
nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Dla osób fizycznych będzie obejmowało prawdopodobnie
także niektóre elementy z zakresu termomodernizacji, jak np.: wymiana okien lub drzwi.
Nie przewiduje się natomiast, aby w ramach dofinansowania dla poszczególnych lokali możliwe
było pozyskanie dofinansowania ocieplenia ścian lub stropów. Taka możliwość będzie ewentualnie
rozważona dla wspólnot, które zostaną włączone do Programu na późniejszym etapie. Według
aktualnych ustaleń, przyznanie dofinansowania będzie możliwe jedynie na koszty poniesione po

zawarciu umowy przez gminę z beneficjentem końcowym, nie będzie więc możliwości
zakwalifikowania do dofinansowania kosztów ponoszonych obecnie tj. jeszcze przed ogłoszeniem
naboru.
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów Programu, w tym warunków udziału oraz naboru
zostaną podane po zatwierdzeniu dokumentów programowych i opublikowane przez NFOŚiGW na
stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl.
Dodatkowo informuję, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) finansuje/współfinansuje
przedsięwzięcia m.in. w budynkach wielorodzinnych w ramach Funduszu Termomodernizacji
i Remontów.
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