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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana e-mail poruszający kwestię jakości powietrza w Warszawie, działań podjętych dla 
jego poprawy oraz możliwości pozyskania środków na zmianę sposobu ogrzewania dla mieszkańców 
Warszawy, uprzejmie informuję co następuje.

W dniu 19 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi 
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie i tym 
samym uruchomił ogólnopolski program powszechnej termomodernizacji jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych („Czyste Powietrze”), który przewiduje oddzielne instrumenty dla mniej i bardziej zamożnych 
gospodarstw domowych (w tym dotacje oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach). O wsparcie 
finansowe w ramach programu mogą ubiegać się bezpośrednio poszczególne rodziny zamieszkujące 
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych składając elektroniczny wniosek w odpowiednim WFOSiGW. 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń powietrza przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. 
Finansowanie w ramach programu obejmuje wymianę dotychczasowych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła  
wykorzystujących paliwa stałe (w tym m.in.  węgiel) na m.in. nowoczesne, niskoemisyjne urządzenia 
grzewcze na paliwo stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, podłączenia do sieci c.o. lub c.o. i c.w.u., 
uwzględniając w tym m.in. instalację węzłów cieplnych, , kotłów gazowych kondensacyjnych a także 
instalację elementów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (np. pomp ciepła i fotowoltaiki), przy 
jednoczesnej termomodernizacji budynków.
Całość wydatków w ramach programu szacuje się na ponad 100 mld PLN w okresie do końca 2027 r., 
w które zaangażowane będą różnorodne źródła finansowania: środki z Regionalnych Programów 
Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW, WFOŚiGW , a także środki 
z kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Wnioski o dofinansowanie można składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem 
o dofinansowanie, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Ponadto uprzejmie informuję, że w ramach realizacji inicjatywy STOP SMOG, Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii opracowało, przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy o zmianie 
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został już 
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przyjęty w pierwszym czytaniu przez sejmową komisję infrastruktury i będzie przedmiotem plenarnego 
posiedzenia Sejmu jeszcze w listopadzie br. (nr druku 2926).

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie instrumentu wsparcia dla realizacji w domach jednorodzinnych osób 
ubogich energetycznie, spełniających szczegółowe kryteria ustalone w ustawie oraz w regulaminie danej 
gminy, zakresu, o którym mowa w pkt. 1., tj. wymiany wysokoemisyjnego urządzenia grzewczego 
i zainstalowanie w to miejsce urządzenia grzewczego spełniającego standardy niskoemisyjne lub jego 
likwidację i podłączenie, m.in. do sieci gazowej lub ciepłowniczej, przy jednoczesnej termomodernizacji 
budynku. 
Proces udzielania wsparcia poszczególnym mieszkańcom będzie organizowała i prowadziła gmina po 
podpisaniu odpowiedniego porozumienia z MPiT. Środki na sfinansowanie ww. zadań będą pochodziły 
z budżetu państwa (maksymalnie 70 % kosztów realizacji porozumienia), w tym z wpływów z opłaty 
recyklingowej, przekazywane za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz ze środków 
zapewnionych przez gminę (minimalnie 30% kosztów realizacji porozumienia), na zasadach określonych 
szczegółowo w ww. ustawie. 

Gmina zainteresowana udziałem w ww. programie będzie występować indywidualnie do MPiT z wnioskiem 
o dofinansowanie, w którym będzie musiała go uzasadnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie.  

Z poważaniem

Przemysław Hofman
Dyrektor Departamentu
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