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Program priorytetowy „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej istniejących zasobów
mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk domowych.
Będzie realizowany przez dziesięć lat.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł właśnie porozumienie z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego. Podpisy
pod dokumentem złożyli: Tomasz Bednarek, prezes zarządu WFOŚiGW oraz Kazimierz Kujda, szef NFOŚiGW. Uroczystość
odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wziął w niej udział osobiście premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie:
finansów - Teresa Czerwińska, środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski.
Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na celu ma poprawę efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych
budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk domowych. Będzie realizowany przez
dziesięć lat. Ma zawierać szereg zachęt, które z pewnością będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na
rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 r., a więc w rozliczeniu od 2020 r., wydatki ponoszone przez osoby o dochodach
powyżej 1600 zł miesięcznie będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu. Chodzi o termomodernizację potwierdzoną
audytami energetycznymi. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Szefowie
resortów finansów i środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez
podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Ponadto od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach programu
„Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.
Na realizację Programu związanego z termomodernizacją w domach jednorodzinnych przewidziano wydatki w wysokości 103,0
mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł. Jest to suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów.
Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Minimalny koszt realizowanego
projektu to 7.000 zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet ponad 4 mln domów. Właściciele domów,
których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Pożyczki mogą być udzielane na
okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
Premier Mateusz Morawiecki podziękował pozarządowym organizacjom ekologicznym za cenne uwagi i opinie dotyczące problemu
niskiej emisji w Polsce. Miały one duże znaczenie dla podjęcia tego problemu przez rząd i opracowania programu „Czyste
Powietrze”. Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych
również przez najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Projekt ustawy termomodernizacyjnej
będzie konsultowany z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Zerowa
stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r., z pewnością przyczyni się do ograniczenia emisji ze
środków transportu. Podobnie jak prace Ministerstwa Energii na rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności.

