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Sezon grzewczy 2018/2019 powoli dobiega końca, wiosenne słońce coraz częściej zagląda do
naszych domów powodując zmniejszenie temperatury wyjściowej z kotłów ogrzewających
budynki mieszkalne, a tym samym zmniejsza się emisja szkodliwych dla środowiska gazów w
tym dwutlenku węgla. Wraz z zakończeniem sezonu grzewczego warto pomyśleć o wymianie
starych źródeł ciepła, na nowe bardziej przyjazne dla środowiska a przede wszystkim
bezpieczniejsze dla naszego zdrowia. Zgodnie z uchwałą antysmogową województwa
małopolskiego o końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które
nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które
spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według
normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy mają więc już nie wiele czasu na wymianę tych kotłów.
Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę kotła w ramach
programu „Czyste powietrze” którego dysponentem jest WFOŚiGW w Krakowie oraz z środków
Banku Ochrony Środowiska w ramach tzw. „Przejrzystej pożyczki”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy
jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym.

Kontakt w sprawie programu:

infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew. 2

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

doradca energetyczny dla regionu powiatu proszowickiego Pan Mariusz Sałęga tel. 785
855 930 mariusz.salega@wfos.krakow.pl
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więcej informacji na stronie internetowej programu pod adresem https://www.wfos.krakow.pl/cz
yste-powietrze

OFERTA BOŚ BANKU - Przejrzysta pożyczka umożliwia:
- wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą klasy 5,
elektryczne, węglowe klasy 5, kominki z płaszczem wodnym, w tym demontaż starego kotła i
instalacji,
- budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych
- zakup i montaż nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
- zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.) z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury,
- wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.,
- zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków

Kwota pożyczki - od 1.000 zł do 100.000 zł Okres kredytowania do 36 miesięcy,
oprocentowanie stałe 4% Pożyczka udzielana jest w okresie od dnia 01 marca 2019 r. do
dnia 31 października 2019 r.

Więcej informacji pod adresem https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoi
ch-marzen/pozyczki/pozyczki/przejrzysta-pozyczka
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Zachęcamy do możliwie szybkiej wymiany starych kotłów, w tym do wykonania tego zadania
poza sezonem grzewczym gdyż w dużej mierze jest to znaczące ułatwienie do
przeprowadzenia tego typu inwestycji. W przyszłości – po zakończeniu programów
dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić kotły we własnym zakresie.
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