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Wydanie poświęcone programowi

„Czyste Powietrze”



w drugiej połowie 2021 roku, z mojej inicjatywy, uruchomiliśmy 
Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie 
pomagamy mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania 
do wymiany nieefektywnego źródła ciepła oraz udzielamy wsparcia 
w termomodernizacji miejsca zamieszkania. Wiedziałem, że jest 
to potrzeba, której zabezpieczenie interesuje wielu naszych 
mieszkańców. W bezpośrednich rozmowach często przewija się temat 
czystego powietrza i ochrony zasobu naturalnego Murowanej Gośliny. 
Tym bardziej cieszę się, że tak wielu z Was zapisało się na konsultacje 
i skorzystało z możliwości. Kilkudziesięciu mieszkańców już otrzymało 
realne wsparcie i wymienia lub wymieniło swoje źródło ogrzewania! 
W ostatnim czasie pozyskaliśmy kolejne 35 000 zł z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację 
działań, dlatego zapewniam, że program „Czyste Powietrze” będzie 
w naszej gminie funkcjonował nadal w 2023 roku.

KILKA LICZB PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI URZĘDU 
W 2022 ROKU:

 ▪ mieszkańcy złożyli wnioski o dofinansowanie na ponad 
1 milion złotych,

 ▪ złożono 56 wniosków, kolejne są w przygotowaniu,
 ▪ z działalności Punktu Konsultacyjnego skorzystało do tej 
pory ponad 300 osób,

 ▪ w powiecie poznańskim nasza gmina plasuje się na podium 
aktywności (1-2 miejsce w liczbie składanych wniosków 
na 1000 mieszkańców).

Program, niestety, ma ograniczenia. Na przykład skorzystać z niego 
mogą osoby, które mieszkają w budynkach złożonych z najwyżej 
2 lokali. To sprawia, że dostępu do programu nie mają osoby za-

mieszkujące bloki, czy budownictwo wielorodzinne. Będziemy infor-
mować o ewentualnych zmianach w programie.

CO MOŻNA FINANSOWAĆ Z POZYSKANEJ DOTACJI 
W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

 ▪ Wymiana nieefektywnego źródła ogrzewania: podłączenie 
do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, pompy ciepła, kocioł 
gazowy, kocioł olejowy, kocioł zagazowujący drewno, kocioł 
na pellet, ogrzewanie elektryczne.

 ▪ Ocieplenie przegród budowlanych.
 ▪ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 ▪ Mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko wraz z wymianą systemu 
ogrzewania).

 ▪ Wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła.
 ▪ Instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepłej wody 
użytkowej.

W dalszej części tego wydawnictwa przedstawiamy najnowsze infor-
macje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. 



Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii 
kosztów kwalifikowanych w programie 
„Czyste Powietrze”




