Hand-Holding-Usd
JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI
DOFINANSOWANIA?
• Program Czyste powietrze – dla budynków
jednorodzinnych
https://czystepowietrze.gov.pl
• Program STOP SMOG – dla budynków jednorodzinnych
https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

MOŻESZ
ODETCHNĄĆ!

• dotacje celowe - sprawdź w swojej gminie

sync
NA CO WYMIENIĆ STARY KOCIOŁ?
• Miejska sieć ciepłownicza/gazowa – 100 %
redukcji emisji chorobotwórczych substancji, bardzo
wysoki komfort użytkowania
• OZE – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne,
pompy ciepła – redukcja emisji chorobotwórczych
substancji, niskie koszty eksploatacji
• Ogrzewanie gazowe – wysoka redukcja emisji
chorobotwórczych substancji, wysoka sprawność,
automatyka, wysoki komfort użytkowania
• Ogrzewanie olejowe – wysoka redukcja emisji
chorobotwórczych substancji, wysoka sprawność,
automatyka, wysoki komfort użytkowania
• Ogrzewanie elektryczne – 100 % redukcji emisji
chorobotwórczych substancji, bardzo wysoki komfort
użytkowania
Wymiana systemu ogrzewania w połączeniu
z TERMOIZOLACJĄ BUDYNKU powoduje
zmniejszenie kosztów ogrzewania!
Doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska pomogą w ocenie, co się najbardziej opłaca
w Twoim przypadku – zadzwoń: 58 743 18 21

więcej na:
https://powietrze.pomorskie.eu/

POMORZE

WALCZY ZE

SMOGIEM!
Masz pytania? Napisz do nas:

powietrze@pomorskie.eu

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
DLA MIAST
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CHOROBY POWODOWANE
SMOGIEM

TERMINY WEJŚCIA
W ŻYCIE WYMAGAŃ

KTO DOKONUJE
KONTROLI?

• przedwczesne zgony, związane przede wszystkim
z chorobami układu krążenia,

Kotły

• powikłania sercowo – naczyniowe, m.in. zawał serca
i udar mózgu,

< kl. 3
kl. 3 i 4

• gorszy rozwój płuc oraz przewlekłe choroby układu
oddechowego u dzieci, np. astma,

kl.5

WYMIEŃ NA:

DOSTĘP
DO SIECI
C.O. LUB
GAZOWEJ

01 września 2024
01 września 2026
01 lipca 2035

• nowotwory,
• zwiększona umieralność noworodków,
niska masa urodzeniowa,

< kl. 3
kl. 3 i 4

• upośledzenia płodności

kl.5

Chart-Line
KORZYŚCI Z LIKWIDACJI
KOTŁA WĘGLOWEGO

BRAK
DOSTĘPU
DO SIECI
C.O. LUB
GAZOWEJ

01 września 2024
01 września 2026
01 lipca 2035

C.O. LUB GAZOWA /
OZE / INSTALACJA NA
PALIWO GAZOWE
/ INSTALACJA
NA LEKKI OLEJ
OPAŁOWY / ENERGIA
ELEKTRYCZNA
OZE / INSTALACJA NA
PALIWO GAZOWE /
INSTALACJA NA LEKKI
OLEJ OPAŁOWY /
INSTALACJA NA
PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI
EKOPROJEKTU
/ ENERGIA
ELEKTRYCZNA

Kominki i piece
kominki, piece, kozy

WYMIEŃ NA:

01 września 2024

INSTALACJA NA
PALIWO STAŁE
SPEŁNIAJACA WYMOGI
EKOPROJEKTU

• zmniejszenie ryzyka przedwczesnych zgonów
i chorób powodowanych przez smog,

TIMES-CIRCLE

• zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,

CZYM NIE MOŻNA PALIĆ?

• zmniejszenie strat materialnych wynikające
z przyspieszonej degradacji budynków,

•
•
•
•

• zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podgrzewania
wody użytkowej w dłuższej perspektywie czasowej
• możliwość uzyskania dofinansowania
• zwiększenie wygody użytkowania i oszczędność czasu
• zwiększenie komfortu życia

muł węglowy
flotokoncentraty
węgiel brunatny
paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Check-circle
CZYM OGRZEWAĆ DOM?
•
•
•
•
•
•

paliwo gazowe
gaz płynny LPG
lekki olej opałowy
biomasa stała o wilgotności poniżej 20%
ogrzewanie elektryczne i OZE
węgiel dobrej jakości*

* wymagana kopia świadectwa jakości

• wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast
• straże miejskie i gminne
• Policja
• Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

donate
PRZEWIDZIANE KARY
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

File-alt
DOKUMENTY WYMAGANE
UCHWAŁAMI
• dokumentacja techniczna urządzenia
• instrukcja dla instalatorów i użytkowników
• dokument potwierdzającego brak możliwości
przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej
• kopia świadectwa jakości paliwa stałego
• dokumentacja potwierdzającej datę oddania instalacji
do eksploatacji

