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Szanowni Państwo,

w ostatnich miesiącach szczególnie uświadomiliśmy sobie, czym jest troska o zdrowie nasze i innych. W tym sensie czas pandemii 
stał się dla nas bardzo ważną lekcją. Nie zmarnujmy jej, zadbajmy bardziej o nasze zdrowie, pozbywając się tego, co mu szkodzi. 
Miasto chce w tym  wszystkim pomóc.

NIEZWYKLE WAŻNA JEST 
poprawa jakości powietrza.  
W sześdziesięciu procentach 
za jego zanieczyszczenie od-
powiadają piece. Dlatego nie 
zmniejszamy nakładów na 
wrocławską akcję „Zmień 
piec”. Oferujemy w niej dofi-
nansowanie do wymiany pie-
ca i starej stolarki okiennej 
do nawet 20 tysięcy złotych –  

w ramach programów KAWKA 
Plus i Termo KAWKA. Wrocła-
wianie nie potrzebują nawet 
wkładu własnego.

Zachęcam do wymiany kop-
ciuchów na ekologiczne formy 
ogrzewania. To nie tylko dobra 
praktyka – sprzyjająca czyst-
szemu powietrzu – ale rów-
nież konieczność, wynikająca  

z przepisów uchwały anty-
smogowej. Dlatego nie powin-
niśmy zwlekać, tylko już dziś 
zabrać się za instalację ekolo-
gicznego i przy okazji wygod-
nego źródła ciepła. 

Wymiana systemu ogrzewania 
oznacza wiele korzyści zarów-
no dla naszego zdrowia, wygody  
i bezpieczeństwa, jak i dla śro-

dowiska naturalnego. I traktu-
ję to jako jedną z najważniej-
szych inwestycji Wrocławia.

Warto się pospieszyć – w na-
stępnych latach kwota dofi-
nansowania będzie stopniowo 
malała. Pamiętajcie, proszę: 
miesiące wiosenno-letnie to 
najlepszy czas w roku na wy-
mianę pieca, aby wejść w ko-

lejny okres grzewczy zdrowo  
i komfortowo.

Wrocław to wspólna sprawa,  
a to oznacza również wspólną 
odpowiedzialność. Proszę zatem 
– zadbajmy wspólnie o czyste 
powietrze w naszym Wrocławiu!

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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330 mln zł 
Tyle środków przeznaczonych zostanie 
na wrocławski program antysmogowy 
w latach 2020-2024

Zadbajmy o czyste powietrze we Wrocławiu 
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Najważniejszym założeniem uchwały antysmogowej, obowiązującej na terenie Wrocławia od 2018 r., jest walka ze smogiem. W kolej-
nych latach w życie wchodzić będą dalsze obostrzenia dotyczące użytkowania pieców określonej klasy. Za nieprzestrzeganie przepi-
sów uchwały grożą mandaty lub grzywny.

Na terenie Wrocławia za zanie-
czyszczenie powietrza w 60% 
odpowiadają piece i kominki. 
Ich wymiana jest już nie tyl-
ko godną pochwały praktyką, 
która sprzyja mniejszemu za-
nieczyszczeniu powietrza, ale 
również koniecznością, która 
pośrednio wynika z przepisów 
uchwały antysmogowej.

Kalendarz uchwały 
antysmogowej

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje 
mieszkańców zakaz stosowania 
m.in. węgla brunatnego, mułów 
węglowych czy węgla kamien-
nego w postaci miału. Nowo 
uruchomione kotły – z pew-

nymi wyjątkami – mogą na-
tomiast jedynie spalać paliwa, 
takie jak gaz lub lekki olej opa-
łowy.

Kolejne zasady wejdą w życie 
za cztery i osiem lat. Piece 1. i 2. 
klasy oraz piece pozaklasowe 
(tzw. kopciuchy – np. piece typu 
„koza”, piece kaflowe) – moż-
na będzie użytkować tylko do 
1 lipca 2024 r., natomiast piece 
3., 4. i 5. klasy oraz spełniające 
wymagania ekoprojektu – do  
1 lipca 2028 r.

Informacja o klasie pieca powin-
na znajdować się na tabliczce 
znamionowej lub w dokumen-
tacji technicznej urządzenia. W przypadku jej braku mamy 

p r a w d o p o d o b -
nie do czynienia 
z piecem poza-
klasowym. Jeżeli 
po datach wska-
zanych w uchwale 
będziemy nadal 
z takiego systemu 
korzystać, to gro-
zi nam mandat, 
a nawet proces 
przed sądem. Wy-
jątkiem są miejsca, 
gdzie nie można 
doprowadzić sieci 
ciepłowniczej lub 
gazowej, musi to 
jednak potwier-

dzić operator sieci – informu-
je Michał Brożyna, wrocławski 
doradca energetyczny.

Nawet 20 tys. zł na 
wymianę pieca i okien

We Wrocławiu przestrzegania 
przepisów uchwały antysmo-
gowej pilnuje straż miejska. Ich 
naruszenie grozi mandatem do  
500 zł lub grzywną do 5000 zł. 
Z kolei utrudnianie przepro-
wadzenia kontroli jest prze-
stępstwem, zagrożonym karą 
aresztu do lat trzech.

– Dlatego nie powinniśmy zwle-
kać, tylko już dziś zastanowić 
się nad zmianą swojego pieca 
na paliwo stałe - na ekologicz-
ne i przy okazji wygodne źró-
dło ciepła. Dzięki temu możemy 
otrzymać nawet 15 000 zł z pro-
gramu KAWKA Plus oraz do 5000 
zł z programu Termo KAWKA. 
Warto się pośpieszyć – w kolej-
nych latach dopłata będzie coraz 
mniejsza – dodaje Michał Bro-
żyna. Zobacz wysokość dopłat 
w kolejnych latach na str. 7.

Bartosz Moch

6475 spraw w latach 2014–2019 rozpatrzył Dział  
Finansów Środowiskowych, odpowiedzialny za 
wsparcie mieszkańców na każdym etapie procesu 
wymiany pieca. Obecnie tworzy go dziewięć osób.

Dział Finansów Środowisko-
wych, jako komórka obsłu-
gująca dotacje „prośrodowi-
skowe” w ramach Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa, po-
wstał w 2013 r. Od 2014 r. obsłu-
guje on m.in. programy wspie-
rające wymianę systemów 
ogrzewania, opartych na pa-
liwach stałych, na ogrzewanie 
niskoemisyjne.

– Rosnące zainteresowa-
nie mieszkańców Wrocławia 
proponowanymi dotacjami 
spowodowało powstanie ze-
społu wspomagającego wnio-
skodawców na każdym etapie 
procesu przyznawania i rozli-
czania dotacji – mówi Patrycja 
Skurzyńska-Zając, kierownik 

Działu Finansów Środowisko-
wych.

– Od 10 stycznia do 29 maja 
2020 r. Wydział Środowiska 
i Rolnictwa, którego częścią 
jest DFŚ, otrzymał 479 wnio-
sków, które są w trakcie reali-
zacji – wyjaśnia Anna Dopie-
ralska.

Złożone wnioski obsługują: 
Anna Dopieralska, Beata Ko-
morowska, Jolanta Żuberek, 
Klaudia Ligas, Paulina Galic-
ka, Patrycja Skurzyńska-Za-
jąc, Jacek Baran, Jan Groblew-
ski, Marcin Szczykutowicz.

– Wspieramy wnioskodawców 
na każdym etapie postępowania, 

związanego z obsługą progra-
mów dotacyjnych, od pozyska-
nia niezbędnych załączników 
do momentu rozliczenia dotacji. 

Informujemy, jakie dokumenty 
należy złożyć, przedstawiamy 
krok po kroku procedurę, słu-
żymy pomocą przy wypełnianiu 

wniosku o udzielenie dotacji – 
wylicza Beata Komorowska.

Bartosz Moch

Uchwała antysmogowa – do kiedy trzeba wymienić piec

Oni pomogą otrzymać dotację na wymianę pieca

Przepisy uchwały antysmogowej wymagają wymiany systemu ogrzewania. Im szybciej to zrobimy, 
tym większą dopłatę możemy otrzymać
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Zespół wspiera mieszkańców na każdym etapie procesu wymiany pieca
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Uchwała antysmogowa 
– do kiedy można palić w piecu na węgiel?

Piece spełniające 
wymagania 
ekoprojektu

*tylko w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej

2024 2025 2026 2027 2028Lata

do 01.07.2024 r.

Piece 1 i 2 klasy 
oraz bezklasowe

Piece 3, 4 
i 5 klasy

do 01.07.2028 r. po 01.07.2028 r.*

wroclaw.pl/uchwala-antysmogowa



4
#BezPIECznyWrocław

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA WYDANIE SPECJALNE – CZERWIEC 2020

Smog to mieszanina ciężkiego, wilgotnego powietrza, 
np. mgły i zanieczyszczeń, powstających w procesie 
spalania, m.in. palenia w piecach węglowych.

Najbardziej szkodliwe składniki 
smogu to: pył zawieszony (PM10 
i PM2,5), rakotwórczy benzo(a)
piren, tlenki azotu i dwutlenek 
siarki.

Największymi źródłami zanie-
czyszczeń powietrza są gospo-
darstwa domowe, komunikacja 
i przemysł.

Uczeni z Politechniki Wrocław-
skiej na zlecenie władz miasta 
zbadali pochodzenie zanie-
czyszczeń powietrza. Ustalili, że 
we Wrocławiu źródłem smogu 
są w 60 proc. paleniska domowe, 
czyli piece i kominki. W 25 proc. 
napływa nad Wrocław z sąsied-
nich miejscowości, natomiast 
pozostałe 15 proc. to emisja ko-
munikacyjna (pochodząca z ru-

chu drogowego). Emisję pyłów 
i szkodliwych gazów ze źródeł 
,znajdujących się na wysokości 
do 40 metrów, nazywa się niską 
emisją.

15%

60%25%

Szkodliwy wpływ smogu

Smog jest przyczyną wielu groź-
nych chorób. Według specjali-
stów ze Światowej Organizacji 
Zdrowia to obecnie najpoważ-
niejsze zagrożenie dla zdrowia. 
Może przyczyniać się do śmierci 
nawet 45 tys. Polaków rocznie.

Na jego skutki najbardziej nara-
żone są osoby z dolegliwościami 
układu oddechowego i układu 
krążenia oraz dzieci. Smog po-
głębia astmę, wywołuje prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc 
i zapalenie oskrzeli, przyczynia 
się do rozwoju raka płuc. 

– Substancje zawarte w smogu 
przedostają się do pęcherzyków 
płucnych i dalej do krwi. Powo-
dują wzrost jej lepkości, co może 
doprowadzić do niedrożności 
naczyń krwionośnych, a w kon-
sekwencji do zawałów lub uda-
rów – mówi prof. Tomasz Zatoń-
ski z Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu. – Duże stężenie 

zanieczyszczeń w powietrzu, 
wpływa na wzrost liczby zgonów 
u pacjentów z COVID-19. Smog 
nasila dolegliwości ze strony 
wielu narządów, wpływa nega-
tywnie na stan pacjentów zain-
fekowanych SARS-CoV-2 z cięż-
kim przebiegiem choroby.

U dzieci wywołuje m.in. zapale-
nie spojówek, kaszel, zapalenie 
gardła. Lekarze wskazują także, 
że zanieczyszczone powietrze 
przyczynia się do bezpłodności, 
depresji oraz alergii.

Smog zabił krewnego 
Churchilla

Smog został spotęgowany przez 
rozwój miast i przemysłu. Pięcio-
dniowy „Wielki smog londyński” 
z grudnia 1952 r. przyczynił się do 
śmierci 12 tys. osób.

– Ówczesny brytyjski premier 
Winston Churchill lekceważył 
smog, uważał to zjawisko za nie-
istotne. Zmienił punkt widze-

nia dopiero po śmierci jednego 
z krewnych – mówi dr Tymo-
teusz Sawiński z Zakładu Kli-
matologii i Ochrony Atmosfery 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
– W Polsce na poważnie zaczę-
to myśleć o konieczności ogra-
niczenia źródeł smogu dopiero 
w 2014 roku po raporcie Europej-
skiej Agencji Środowiska i gło-
śnym artykule we francuskim 
„Le Monde”, w którym wskazano 
polskie miasta jako najbardziej 
zagrożone smogiem w całej Eu-
ropie.

Dr Tymoteusz Sawiński: – Dzi-
siaj funkcjonuje wiele progra-
mów wsparcia organizacyjnego 
i finansowego, których celem jest 
likwidacja palenisk domowych, 
czyli pieców na paliwa stałe oraz 
kominków. To jedyna droga do 
ograniczenia smogu: jeśli chce-
my mieć czystsze powietrze, 
musimy zrezygnować z ogrze-
wania domów piecami na węgiel.

Tomasz Wysocki

Co to jest smog?

Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia. Nie inaczej jest z miejską akcją „Zmień piec”. Aby ułatwić wymianę 
pieca w tym czasie, miasto dodatkowo upraszcza procedury, wprowadzając m.in. składanie wniosków online przez ePUAP, zdalne wizje 
wstępne i odbiory gotowych instalacji.

Na utrzymującą się na wyso-
kim poziomie liczbę składanych 
wniosków nawet w okresie pan-
demii koronawirusa wpływ mają 
m.in. specjalne procedury, które 
opcjonalnie wprowadza miasto, 
mające ograniczyć ryzyko, zwią-
zane z bezpośrednim kontaktem 
z mieszkańcami.

Wnioski można nadal skła-
dać – online przez ePUAP, 
w odpowiednich Centrach Ob-

sługi Mieszkańca lub wysyłać 
pocztą na adres siedziby Wy-
działu Środowiska Rolnictwa, 
znajdującej się przy ul. Hubskiej 
8-16. Po rozpatrzeniu wniosku 
pracownicy wydziału kontaktują 
się telefonicznie i proponują for-
mę wstępnej wizji online.

Zdalne wizje i odbiory

– Aby ułatwić wymianę pie-
ca w czasach pandemii tym, 

którzy już wcześniej złożyli 
wnioski, umożliwiliśmy zdalne 
wizje wstępne i odbiory koń-
cowe – podczas wideokonfe-
rencji na żywo. Jest to opcja dla 
chętnych, dostosowujemy się 
w ten sposób do aktualnej sy-
tuacji i warunków – mówi Ewa 
Skwirtniańska.

Następnie mieszkańcy wysyła-
ją zdjęcia pieca i całej instala-
cji, po czym sporządzany jest 
protokół. Miasto umożliwia 
również bezpieczne podpisy-
wanie umów na wymianę pieca. 
W wyjątkowych przypadkach, 
gdy beneficjent nie ma możli-
wości sfinalizowania umowy 
w siedzibie urzędu, propono-
wane jest jej 
dost a rc zen ie 
oraz odbiór 
przez kurierów 
rowerowych.

Podobnie sy-
tuacja wygląda 
po wykonaniu 
nowej insta-
lacji w ramach 
r o z l i c z e n i a 
inwestycji – 
zdalny odbiór, 
podczas które-
go mieszkańcy 
przez kamerę 
i n t e r n e t o w ą 
pokazują zre-

alizowaną inwestycję, potwier-
dzając likwidację pieca na pa-
liwo stałe oraz montaż nowej 
instalacji.

Dłuszy termin realizacji

Osobom, które nie chcą lub nie 
mogą części procedur załatwić 
zdalnie, wydłużono termin re-
alizacji umów na wymianę pieca.

– Dziennie otrzymujemy kil-
ka wniosków o wydłużenie tego 
terminu. To mieszkańcy decy-
dują o tym, na jaki okres chcą 
tego przedłużenia. Termin nie 
może być jednak dłuższy niż do 
30 października – podkreśla 
Ewa Skwirtniańska.

Większa liczba wniosków

Mimo pandemii liczba wnio-
sków składanych w ramach 
KAWKA Plus jest wyższa niż - na 
tym samym etapie – rok temu.

– Akcja „Zmień piec” i związany 
z nią nabór wniosków do progra-
mu KAWKA Plus rozpoczęły się 
10 stycznia. Do 29 maja złożono 
479 wniosków (w 2019 r. było 459 
wniosków – przyp. red.). Pod-
pisaliśmy również 410 umów 
– wyjaśnia Ewa Skwirtniańska, 
zastępca dyrektora Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

Bartosz Moch

Miasto upraszcza procedury na czas pandemii

Mimo pandemii koronawirusa nadal możesz wymienić piec
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wnioski online lub pocztą zdalne wizje wstępne i odbiory

dostarczenie umowy do domu
(w wyjątkowych przypadkach)

e-Puap

4

dłuższy termin realizacji

Ułatwienia w czasie pandemii
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Bohaterowie akcji „Zmień piec” – oni już wymienili piec

Wymieniłeś stary piec na ogrzewanie proekologiczne? 
Zostań lokalnym bohaterem
– Dobry przykład najlepiej służy promocji idei, dlatego chcemy, aby o korzyściach, 
wynikających z likwidacji starych pieców węglowych, opowiedziały osoby, które 
już tego dokonały  – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departa-
mentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia.

Interesuje nas, dlaczego miesz-
kańcy Wrocławia zdecydowali 
się na wymianę pieca. Jak prze-
szli przez procedury i z którego 
programu wsparcia skorzysta-
li? Który etap był największym 
wyzwaniem?

Zachęcamy, aby wrocławianie 
podzielili się swoimi doświad-
czeniami i pochwalili nowymi 
systemami ogrzewania. Ich 
przykład to najlepszy sposób, 
by zachęcić innych do podjęcia 
wyzwania wymiany pieca. 

Razem stwórzmy mapę eko-
logicznych form ogrzewania 
w stolicy Dolnego Śląska i ob-
serwujmy, jak we Wrocławiu 
wspólnie walczymy o coraz 
lepsze powietrze, którym na 
co dzień oddychamy. 

Lokalni bohaterowie będą 
wzorem dla kolejnych osób, 
które zastanawiają się, czy 
warto wymienić starego kop-
ciucha na wygodniejszy i bez-
pieczniejszy system grzew-
czy. Podziel się swoją historią 

i pokaż całemu miastu, na ja-
kie ekologiczne ogrzewanie się 
zdecydowałeś!

Chętni do zostania lokalny-
mi bohaterami mogą zgłaszać 
się telefonicznie: 71 783 53 10, 
pisząc na adres e-mailowy  
bohater@zmienpiec.pl oraz 
kontaktując się z nami za po-
średnictwem Facebooka.

Tomasz Wysocki

fb.com/zmienpiec

Agnieszka Biały,  
wrocławianka 

Procedury są bardzo 
proste, rachunki dużo 
mniejsze

Przez wiele lat mieliśmy 
w mieszkaniu piec centralnego 
ogrzewania, w którym trzeba 
było codziennie palić. Od jesie-
ni do wiosny musieliśmy wno-
sić koks na drugie piętro, palić 
w piecu, sprzątać, bo kurzy się 
przy tym niemiłosiernie, a po-
tem jeszcze wynosić popiół.

Ostatecznie o wymianie syste-
mu ogrzewania zdecydowała 
ekonomia, ekologia, ale i chęć 
uwolnienia się od konieczno-
ści codziennego rozpalania 
pieca na koks.

Informacje o programie 
KAWKA Plus były w mediach. 
Poza tym jeden ze znajomych 
wziął w nim udział, przeszedł 
cały proces wymiany i bar-
dzo sobie chwalił ostateczny 
efekt.

W Urzędzie Miejskim Wro-
cławia procedury są bardzo 
proste. Dopytałam, jakie wa-
runki trzeba spełniać, aby 
w tym programie uczestni-
czyć. Podpisałam umowę, 
znalazłam wykonawcę i to 
wszystko.

Umówiłam jeszcze komi-
niarza, który sprawdził, czy 
montaż ogrzewania gazo-
wego jest możliwy. Pozostałe 
formalności wraz z rozlicze-
niem wzięła na siebie firma, 

która likwidowała stary piec 
i zamontowała nowe ogrze-
wanie. 

Ekipa budowlana weszła do 
mieszkania w poniedziałek. 
Usunęli piec, zamontowali 
nowe grzejniki i rury. Dodat-
kowo doprowadziłam ciepłą 
wodę z nowego pieca do ła-
zienki i kuchni, przy okazji 
likwidując bojler do ogrze-
wania wody. W czwartek 
wszystko było gotowe.

Warto zdecydować się na 
wymianę. Rachunki są dużo 
mniejsze niż wcześniej. Za 
ogrzewanie i ciepłą wodę 
płacę tyle, co wcześniej tylko 
za ogrzewanie wody.

notował: Tomasz Wysocki
Agnieszka Biały podkreśla, że o wymianie systemu ogrzewania 
zdecydowały: ekonomia, ekologia i komfort użytkowania
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Barbara Kalagasidis,  
wrocławianka 

Już nie muszę dźwigać 
węgla na III piętro

Zlikwidowałam stary piec, po-
nieważ miałam już dosyć no-
szenia węgla z piwnicy. Miesz-
kam aż na trzecim piętrze, 
jestem wiekową osobą i co-
dzienne wnoszenie węgla to był 
dla mnie duży wysiłek, nie na 
moje siły.

A poza tym, zamontowałam 
ogrzewanie proekologiczne. Nie 
palę węglem, czyli nie zanie-
czyszczam powietrza. Wresz-
cie, po trzecie, dowiedziałam 
się, że miasto dopłaca do likwi-
dacji pieców węglowych.

O programie KAWKA Plus 
dowiedziałam się z ulotki, 
którą dostałam do skrzyn-
ki pocztowej. Zadzwoniłam 
do punktu konsultacyjnego 
w Urzędzie Miejskim Wrocła-
wia i dowiedziałam się więcej 
szczegółów.

Wypełniłam wymagane do-
kumenty, to nie było trudne, 
sama sobie z tym poradziłam. 
Następnie musiałam jeszcze 
tylko zamówić opinię komi-
niarską. Przy okazji wizy-
ty pana kominiarza okazało 
się, że trzeba dobudować je-
den komin – przy ogrzewa-
niu gazowym jeden komin 
odprowadza spaliny z pieca 
gazowego, a drugi służy do 
wentylacji.

Monterzy pracowali w miesz-
kaniu niecały tydzień. Zli-
kwidowali piec kaflowy 
oraz wynieśli jego resztki. 
Potem zainstalowali nową 
instalację oraz piec gazowy, 
który mogę również wyko-
rzystywać do podgrzewania 
wody.

Na pewno nie płacę więcej za 
ogrzewanie, a może nawet 
mniej mnie to kosztuje, niż 
kiedy opalałam mieszkanie 
węglem. Poza tym, nie da się 
wycenić tego, jak teraz mam 
wygodnie. Jesienią i zimą nie 
muszę dźwigać węgla z piw-
nicy, a mam ciepło w domu 
i ciepłą wodę w kranie.

notował: Tomasz Wysocki
Barbara Kalagasidis ceni przede wszystkim wygodę korzystania 
z ogrzewania ekologicznego
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Programy i działania z dofinansowaniem od miasta

Zwolnienia z czynszu
Miejski program zwolnień z czynszu dla 
najemców komunalnych, którzy we własnym 
zakresie lub z programu KAWKA Plus 
zlikwidują piec na paliwa stałe i zamontują 
proekologiczny system ogrzewania, 
np. elektryczny, gazowy czy olejowy.

2 lata bez czynszu!

O wsparcie w ramach miej-
skiego programu zwolnień 
z czynszu może się ubiegać 
najemca mieszkania ko-
munalnego we Wrocławiu, 
który otrzymał od zarząd-
cy komunalnego zgodę na 
zmianę systemu ogrzewania 
i we własnym zakresie lub 
w ramach programu KAWKA 
Plus zlikwiduje w nim piec 
na węgiel, drewno, pellet 
lub innego typu paliwo stałe. 
W mieszkaniu musi być wy-

korzystywany ekologiczny 
system ogrzewania, np.:
• ogrzewanie gazowe,

• ogrzewanie elektryczne,

• ogrzewanie olejowe,

• pompa ciepła.

Dopłatę może uzyskać tyl-
ko i wyłącznie osoba fizycz-
na. Całkowite zwolnienie 
z czynszu przyznawane jest 

na okres do dwóch lat (do 24 
miesięcy). Bez względu na 
moment wymiany pieca ulga 
obowiązuje nie dłużej niż 
do 31 grudnia 2022 r. Po tym 
okresie – aż do 31 grudnia 
2025 r. – przysługuje obniżka 
czynszu o połowę.

Ważne:
Zwolnienie nie obejmuje 
opłat pozaczynszowych, ta-
kich jak: opłaty za prąd, gaz, 
wodę, ścieki i odbiór śmieci.

O dopłatę może się starać wła-
ściciel (tylko osoba fizyczna) 
mieszkania/domu we Wro-
cławiu. Na dopłatę ma także 
szansę najemca mieszkania 
komunalnego oraz osoba, któ-
ra wynajmuje mieszkanie/dom 
we Wrocławiu. W tym ostat-
nim przypadku konieczna 
jest zgoda właściciela lokalu. 
W mieszkaniu/domu musi być 
sprawny piec na paliwo stałe 
(węgiel, drewno, pellet, eko-
groszek itp.), a sytuacja prawna 
lokalu musi być uregulowa-
na. Wysokość dofinansowania 
wynosi 100% kosztów kwali-
fikowanych inwestycji, ale nie 
więcej niż 15  000 zł. Warto się 

spieszyć, bo już w 2022 r. kwo-
ta spadnie do 12 000 zł, a w na-
stępnych latach – kolejno  do  
10 000 zł  i 8000 zł.

Wrocławianin, który zdecydu-
je się na wymianę pieca, może 
przeznaczyć dopłatę na mon-
taż różnorodnych systemów 
ogrzewania: elektrycznego, 
gazowego, miejskiego, olejowe-
go albo pompy ciepła. Wydatki 
muszą być udokumentowane, 
bo koszty poszczególnych za-
dań w ramach całego procesu 
są dokładnie oszacowane, np. 
koszt likwidacji pieca kaflo-
wego i jego wywozu nie może 
przekroczyć 1000 zł.

Należy pamiętać, aby jesz-
cze przed wymianą systemu 
ogrzewania złożyć wniosek 
o jego dofinansowanie. Jeże-
li piec zostanie zlikwidowany 
przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie, to nie będzie 
możliwości otrzymania dofi-
nansowania.

Po wymianie pieca, pracowni-
cy Wydziału Środowiska i Rol-
nictwa UM Wrocławia muszą 
przeprowadzić wizję lokalną 
w mieszkaniu/domu wniosko-
dawcy w celu potwierdzenia 
wymiany pieca zgodnie z wnio-
skiem – umożliwi to sprawną 
wypłatę środków z dopłaty.

KAWKA Plus
To miejski program dopłat do wymiany  
pieców na ekologiczne źródło ciepła. 
Osoba,  która chce zlikwidować piec na 
paliwo stałe, może dostać do 15 000 zł 
dotacji na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Wrocław bez smogu
Do 15 000 zł

Nawet 20 000 zł na likwidację pieca i wymianę 
okien, dodatki do rachunków za ciepło oraz 
zwolnienia z czynszu może zyskać najemca 
mieszkania komunalnego, który zlikwiduje piec  
na paliwa stałe. Do końca 2024 r. miasto 
przeznaczy 330 mln zł na działania związane 
z likwidacją pieców.

Pieniądze te przeznaczone zo-
staną przede wszystkim na fi-
nansowe wsparcie wrocławian, 
którzy nadal ogrzewają swoje 
mieszkania, korzystając z pie-
ców na węgiel, drewno, pellet 
lub inne paliwo stałe.

Władze miasta mają świado-
mość, że wymiana pieca oraz 
montaż w mieszkaniu nowe-
go systemu ogrzewania mogą 
być dla części mieszkańców 
wyzwaniem zarówno finan-
sowym, jak i organizacyjnym, 
dlatego przygotowano cały 
pakiet programów równowa-
żących koszty takiej inwesty-
cji. Należą do nich programy: 
KAWKA Plus, Termo KAWKA, 
Lokalny Program Osłonowy 
oraz zwolnienia z czynszu.

Ważną częścią projektu „Zmień 
piec” jest zaangażowanie do-
radców energetycznych, którzy 

odpowiedzą na każde pytanie, 
dotyczące procedur, dopłat czy 
planowania robót. Pakiet pro-
gramów i doradztwo energe-
tyczne to dwie najważniejsze 
formy pomocy naszym miesz-
kańcom, którzy chcą zmienić 
piec, ale nie wiedzą, od czego 
zacząć cały proces.

To proste: trzeba zacząć od 
telefonu i rozmowy z doradcą 
energetycznym. Ten rozwieje 
wszelkie wątpliwości.

– Do końca 2024 roku zlikwi-
dujemy wszystkie piece poza-
klasowe w miejskim zasobie 
komunalnym – zapowiada 
Jacek Sutryk, prezydent Wro-
cławia. – Wrocław wolny od 
smogu to jedno z dwóch naj-
ważniejszych zadań, stojących 
przed nami – podkreśla.

Anita Luda

Od czego zacząć 
wymianę pieca?
Masz pytania o warunki do-
płat? Zastanawiasz się, jakie 
ogrzewanie wybrać? Doradcy 
energetyczni odpowiedzą na 
wszystkie Twoje pytania.

Pomogą Ci wymienić piec 
i otrzymać dopłaty. Konsulta-
cje są bezpłatne i dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Wro-
cławia.

Michał Brożyna

Doradcy energetyczni

Skontaktuj się z nami!

Punkt konsultacyjny czynny w śr.-czw. w godz.: 8.00–15.45

tel. 71 799 67 99

ul. Hubska 8-16

zmienpiec@um.wroc.pl
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Programy i działania z dofinansowaniem od miasta

Lokalny Program 
Osłonowy
To system dopłat do rachunków za 
ogrzewanie dla osób, które wymieniły piec 
na ekologiczne źródło ciepła: elektryczne, 
gazowe, miejskie lub olejowe.

Nawet 4000 zł rocznie!

O wysokości dofinansowa-
nia decydują przede wszyst-
kim dochód, wielkość lokalu 
oraz rodzaj systemu ogrzewa-
nia. Aby ubiegać się o dopłatę 
do rachunków za ogrzewanie, 
należy spełnić trzy warunki.

Po pierwsze, to program 
przeznaczony dla mieszkań-
ców Wrocławia. Na ten rodzaj 
wsparcia finansowego nie 
mają szans firmy – Lokalny 
Program Osłonowy jest skiero-
wany tylko do osób fizycznych.

Po drugie, w mieszkaniu (lub 
domu) zlikwidowano piec na 

paliwa stałe i zamontowano 
ekologiczny system ogrze-
wania: elektryczny, gazowy, 
olejowy, lub mieszkanie zo-
stało wpięte do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Dofinansowa-
nie jest możliwe, jeśli wymia-
ny dokonano po 1 stycznia 
2018 r.

Po trzecie, decydująca jest wy-
sokość zarobków. O dopłatę do 
rachunków mogą się starać 
wrocławianie, których dochód 
netto na osobę w rodzinie jest 
niższy niż 2640 zł (odpowied-
nio 3855 zł, jeśli to jednooso-
bowe gospodarstwo domowe).

Dopłata przyznawana jest raz 
na półrocze – po tym cza-
sie trzeba ponownie złożyć 
wniosek. 

Na stronie www.zmienpiec.
pl/lokalny-program-oslono-
wy zamieszczono kalkulator, 
za pomocą którego można 
obliczyć przybliżoną wyso-
kość dopłaty.

Dopłata jest wypłacana bez-
pośrednio na konto banko-
we dostawcy ciepła (energii, 
gazu), dzięki czemu benefi-
cjent programu płaci niższe 
rachunki.

Sprawdź!

zmienpiec.pl

Bądź na bieżąco
Odpowiedzi na inne pytania, 
związane z wymianą pieca, 
miejskimi programami dopłat, 
a także zasady i dokumenty, 
niezbędne do otrzymania do-

tacji, znajdziesz zawsze w ak-
tualnej wersji na naszej stro-
nie www.  Śledź także nasz 
profil na Facebooku: fb.com/
zmienpiec

Wykorzystaj najlepszy czas na wymianę pieca

Miesiące wiosenno-letnie 
to najlepszy okres w roku na 
przeprowadzenie prac, zwią-
zanych z wymianą ogrzewa-
nia. 

– Obecnie jest ciepło, nie 
trzeba zatem ogrzewać 
mieszkania i można spo-
kojnie przetestować nowe 
ogrzewanie jeszcze przed se-
zonem grzewczym. Wiosna 
i lato to tradycyjny okres po-
rządkowo-remontowy. Dlate-
go to dobry czas na zadbanie 
o nowy system ogrzewania 

przed kolejną zimą – podkre-
śla Anita Luda, wrocławski 
doradca energetyczny.

Pamiętajmy również o tym, 
że w następnych latach do-
płata od miasta będzie mniej-
sza. Zwiększy się także koszt 
wymiany ponoszony przez 
mieszkańca. W związku 
z tym, nie powinniśmy zwle-
kać, tylko już dziś zastanowić 
się nad zmianą swojego pieca 
na paliwo stałe – na ekolo-
giczne i przy okazji wygodne 
źródło ciepła.

Wrocław bez smogu
Termo KAWKA
Miejski program dopłat dla osób, które 
wymieniły piec w ramach programu 
KAWKA lub KAWKA plus i chciałyby 
dodatkowo wymienić drewniane 
okna, aby ograniczyć utratę ciepła. 
Dofinansowanie wynosi nawet 5000 zł.

Do 5000 zł

TermoKAWKA to rozwiązanie 
dla wrocławian, którzy w ra-
mach programu KAWKA lub 
KAWKAPlus wymienili piec 
na paliwa stałe na ekologicz-
ne źródło ciepła. Dopłata nie 
jest przyznawana firmom. 
O dofinansowanie mogą się 
starać właściciele mieszka-
nia (lub domu) we Wrocławiu, 
najemcy mieszkania komu-
nalnego oraz osoby, które 
wynajmują mieszkanie/dom 
(wtedy niezbędna jest zgoda 
jego właściciela na planowaną 
inwestycję). 

Wymianie podlegają wy-
łącznie okna drewnia-
ne, których typ jest ści-
śle określony w programie. 
Dofinansowanie wynosi 100% 
kosztów kwalifikowanych in-
westycji, lecz maksymalnie 
5000 zł (na wymianę jednego 
okna nie można wydać więcej 
niż 1000 zł).

Pieniądze można przeznaczyć 
na:

• różnego typu okna (otwie-
ralne i nieotwieralne),

• rozbiórkę okien i montaż no-
wych,

• parapety i urządzenia nie-
zbędne do prawidłowego 
działania okien.

Koszty opracowania doku-
mentacji oraz dostawy okien 
nie podlegają dofinansowaniu.

Wcześniej okna w mieszkaniu/
domu muszą obejrzeć pra-
cownicy Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, którzy zweryfiku-
ją dane z wniosku o dotację.

2020  

2021   

2022   

2023   

2024

Rok

Koszt 
wymiany 

[zł] *

Dopłata 
UMW

[zł]

Koszt dla
mieszkańca 

[zł]

15 000

15 750

16 530

17 364

18 232

15 000

15 000

12 000

10 000

8000

0

750

4530

7364

10 232

* dot. mieszkań do 50 m2 przy uwzględnieniu 
5% corocznego wzrostu kosztów materiałów 

budowlanych i usług 

Przykładowy koszt 
wymiany pieca 
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Wymiana systemu ogrzewania oznacza wiele korzyści zarówno dla naszego zdrowia, wygody i bezpieczeństwa, jak i dla  
środowiska naturalnego. 

Dodatkowa przestrzeń, stały 
dopływ ciepła, oszczędność 
czasu, większe bezpieczeń-
stwo czy porządek w domu - 
to tylko część korzyści, jakie 
niesie ze sobą wymiana pieca. 

– Wrocławianie często pyta-
ją o rodzaje ogrzewania, na 
jakie można otrzymać dofi-
nansowanie z miasta. Czasa-
mi wydaje im się, że dotyczy 
ono jedynie ogrzewania ga-
zowego. Tymczasem dofi-
nansowanie można otrzymać 
na każdy rodzaj ogrzewania 
ekologicznego – mówi Ani-
ta Luda, wrocławski doradca 
energetyczny.

Który system wybrać?

Większość ekologicznych 
systemów zapewnia wysoki 
komfort użytkowania i po-
ziom bezpieczeństwa. Dodat-
kowo np. piec na gaz cechują 
również stosunkowo niskie 
koszty eksploatacji oraz wy-
tworzenia ciepła. 

Elektryczny piec akumula-
cyjny to z kolei niska emisja 
spalin i praktycznie zerowe 
koszty eksploatacji – brak 
obowiązkowych przeglądów. 
Wiąże się on jednak z wyższy-
mi rachunkami. Niewielkie 
różnice, w kosztach użytko-
wania, dotyczą elektrycznych 
paneli na podczerwień, po-

wietrznych pomp ciepła 
oraz korzystania z miejskiej 
sieci ciepłowniczej. 

Warto pamiętać również 
o tym, że elektryczne ogrze-
wanie nie oznacza tylko pie-
ca akumulacyjnego, ale tak-
że panele na podczerwień 
czy maty grzewcze. Nato-
miast w przypadku pompy 
ciepła nie chodzi wyłącznie 
o rozwiązanie gruntowe, ale 
również powietrzne, które 
można zamontować nawet 
w mieszkaniu w budynku 
wielorodzinnym.

Warto wymienić 
„kopciucha”

– Wiedza na temat takich 
urządzeń grzewczych, jak 
panele na podczerwień, po-
wietrzne pompy ciepła czy 
maty grzewcze, jest do-
syć niewielka. Wiele osób, 
z którymi rozmawiamy, 
pierwszy raz słyszy o takich 
rozwiązaniach. Dlatego 
warto się nimi bardziej za-
interesować, zwłaszcza że 
każde z nich niesie ze sobą 
szereg dodatkowych ko-
rzyści, w przeciwieństwie 
do pieców na paliwo stałe – 
dodaje Anita Luda.

Piec na paliwo stałe (węgiel, 
drewno, koks itp.) to m.in. 
konieczność zakupu opału 

i przeznaczenia miejsca na 
jego składowanie, zapylenie 
w mieszkaniu czy domu, cza-

sochłonne uzupełnianie pa-
liwa w piecu, a także ryzyko 
pożaru lub zaczadzenia oraz 

zanieczyszczenie powietrza.

Bartosz Moch

Od połowy maja mieszkańcy Wrocławia mogą dowiedzieć się więcej o procesie wymiany pieca i korzyściach z tym związanych również 
z internetowych spotkań „Ekspert radzi: Zmień piec”. Transmisje odbywają się w poniedziałki i w środy o godz. 18.00

Każde spotkanie trwa ok. 15 mi-
nut. Prowadzący rozmawia nie 

tylko z wrocławskimi doradca-
mi energetycznymi, ale także 

m.in. z kominiarzem, strażni-
kiem miejskim, radcą prawnym, 
inżynierem czy lekarzem. Spo-
tkania odbywają się w Centrum 
Integracji Mieszkańców „Nowe 
Łąki” przy ul. Traugutta.

Różne aspekty wymiany 
pieca

– W kwietniu na Przedmieściu 
Oławskim miały odbywać się 
spotkania informacyjne, doty-
czące akcji „Zmień piec”. Ko-
ronawirus pokrzyżował nam 
nieco plany, dlatego postano-
wiliśmy rozpocząć cykl spo-
tkań online z doradcami ener-
getycznymi oraz ekspertami 
– wyjaśnia Anita Luda, wro-
cławski doradca energetyczny.

Zaproszeni goście poruszają 
różne aspekty wymiany pieca 

– od szczegółów dotyczących 
rodzajów ogrzewania ekolo-
gicznego, przybliżenia zasad 
programów dofinansowań, 
przez kwestie prawne – na co 
szczególnie należy zwrócić 
uwagę podczas procesu wy-
miany pieca, aż po kwestie 
zdrowotne – z czego składa się 
smog oraz w jaki sposób wpły-
wa na nasze zdrowie i życie.

Transmisje  
na Facebooku  
i na zmienpiec.pl

Spotkania są transmitowane 
na profilach Zmień Piec oraz 
Wroclaw [Wroclove] na Face-
booku. Na stronie internetowej 
zmienpiec.pl powstała biblio-
teka ze wszystkimi odcinka-
mi. Głosu ekspertów można 
także posłuchać na antenie 

Radia Rodzina. W każdy piątek 
o 14.00, oprócz praktycznych 
porad, odpowiadają oni rów-
nież na żywo na pytania słu-
chaczy. 

– Taka forma pozwala nam 
z jednej strony w bezpiecz-
ny sposób informować o akcji 
i dostępnych programach do-
finansowań, z których można 
skorzystać. Z drugiej to kolejny 
sposób rozmowy z mieszkań-
cami, bo podczas transmisji 
staramy się odpowiadać na 
pytania zawarte w komenta-
rzach pod poprzednimi filma-
mi – dodaje Michał Brożyna, 
wrocławski doradca energe-
tyczny.

Bartosz Moch

Poznajcie zalety ekologicznego ogrzewania

Ekspert radzi: Zmień piec – trwają spotkania online

Gośćmi Tomasza Sikory (po prawej) są m.in. wrocławscy doradcy 
energetyczni
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Korzyści z wymiany pieca

Dodatkowa
przestrzeń

Zdrowie

Wygoda Bezpieczeństwo

Stały dopływ
ciepła

Komfort

Porządek
w domu

Środowisko Oszczędność
czasu

zmienpiec.pl/wideo
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Wymiana pieca jeszcze nigdy nie była tak łatwa! Wejdź na stronę internetową, odpowiedz na trzy  pytania 
i pobierz dedykowaną instrukcję w formacie PDF, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces wymiany ogrzewania  
na ekologiczne.

 Pobierz instrukcję wymiany pieca ze strony zmienpiec.pl

Wypełnij wniosek 
z KAWKI Plus i dostarcz 
go do Urzędu Miejskiego 

Wrocławia.

1 2

Wybierz rodzaj 
ogrzewania, zbierz 

dokumenty.

3

Poczekaj na wizję lokalną 
pracowników Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa.

UMOWA

Imię i Nazwiskoko4

Podpisz umowę 
na wymianę ogrzewania.

5

Wymień piec.

6

Zbieraj faktury – po skończeniu 
prac rozlicz wszystkie koszty. 

Odbierz przelewem do 15 000 zł.
zmienpiec.pl/instrukcje

1 Jesteś właścicielem?

2 Gdzie mieszkasz?

3 Jakie ogrzewanie planujesz?

Jestem 
najemcą

Jestem 
współwła-
scicielem

Jestem 
włascicielem

Mieszkanie Dom jednorodzinny

Elektryczne Gazowe Miejskie

Olejowe Pompa ciepła

Wystarczą trzy kliknięcia w spe-
cjalnym formularzu – czy żyjemy 
w mieszkaniu czy w domu jedno-
rodzinnym, jesteśmy właścicie-
lem, współwłaścicielem a może 
najemcą i wreszcie, jakie ogrze-
wanie planujemy zamontować: 
elektryczne, gazowe, miejskie, 
olejowe oraz pompa ciepła.

Następnie ściągniemy instrukcję, 
która w przystępny sposób wy-
jaśni nam, jak wymienić system 
grzewczy na ekologiczną formę  
w naszej konkretnej sytuacji, ja-
kich dokumentów potrzebuje-
my i gdzie powinniśmy je złożyć, 
aby otrzymać dofinansowanie od 
miasta.

Każda, spośród 30 instrukcji, za-
wiera m.in.: skrót najważniej-
szych zasad, o których należy pa-
miętać podczas wymiany pieca, 
podsumowanie w postaci checkli-
sty oraz stronę, która przypomni 
o uproszczonych przez miasto 
procedurach w związku z pande-
mią koronawirusa. Znajdziemy 
w niej także linki do niezbędnych 
załączników, przydatnych infor-
macji, dane kontaktowe poszcze-
gólnych instytucji oraz praktycz-
ne wskazówki.

– Instrukcja powstała z my-
ślą o tych mieszkańcach, którzy 
chcą zająć się wymianą ogrzewa-
nia samodzielnie, zamiast zlecać 
cały proces zewnętrznej firmie. 
Może być również przydatna do 
bieżącego monitorowania postę-
pów firmy. Osoby, które nie mają 
doświadczenia w takich inwesty-
cjach, często nawet nie wiedzą, 
o co zapytać wykonawcę. Z pomo-
cą naszej instrukcji powinno być 
im dużo łatwiej – podkreśla Anita 
Luda, wrocławski doradca ener-
getyczny.

Warto pamiętać, że warunki, wy-
nikające z miejskich programów 
dofinansowań, to tylko jeden ele-
ment inwestycji. Żeby wymienić 
piec – z dofinansowaniem czy 
bez – należy przede wszystkim 
działać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

– Jeśli podejmujemy się takiego 
zadania pierwszy raz, możemy 
nie zdawać sobie sprawy z pew-
nych obowiązków, które należy 
dopełnić, by nasza inwestycja była 
zgodna z ogólnopolskim prawem 
– dodaje Anita Luda.

Bartosz Moch

Odpowiedz na trzy proste pytania i pobierz instrukcję PDF.
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Siedem zasad, które należy wziąć pod uwagę, podpisując umowę z wykonawcą. Radzi adwokat Marta Lachowicz-Sereda z miejskiego biura 
porad prawnych.

1. Umowa

Umowę można podpisać w sie-
dzibie firmy albo poza siedzibą, 
np. u siebie w domu. Jeśli to umo-
wa, zawierana w domu osoby, 
która zamawia wymianę pieca, 
to dokument musi zawierać: na-
zwę firmy, miejsce wykonania 
prac, czyli adres klienta, całko-
wity koszt prac i wykorzystanych 
materiałów.

Niezbędny jest numer, pod któ-
rym firma jest zarejestrowana, 
adres, numer telefonu oraz NIP 
i REGON, nazwa organu, który 

zarejestrował działalność go-
spodarczą.

W umowie musi być określony 
termin rozpoczęcia i zakończe-
nia prac, sposób i termin zapłaty, 
wysokość ewentualnej zaliczki.

2. Zakres prac

Dobrze, jeśli wszystkie działania 
objęte umową są wyszczegól-
nione – w tym, ile będzie kosz-
towała usługa. Zakres prac może 
być również opisany ogólnie, np. 
wymiana pieca kaflowego na piec 
gazowy.

3. Zapłata

W umowie zasady wynagrodze-
nia mogą być opisane kosztory-
sowo albo ryczałtowo.

Jeżeli są opisane kosztoryso-
wo, to prace będą szczegółowo 
rozbite na kolejne zadania wraz 
z ich wyceną. To znaczy, że gdyby 
w trakcie robót okazało się, że do 
zrobienia jest jeszcze dodatkowe 
zadanie, np. usunięcie fragmentu 
ścianki, czego nie dało się prze-
widzieć, to wykonawca ma prawo 
żądać wyższego wynagrodzenia, 
powiększonego o koszt tej do-

datkowej pracy. Przy rozliczeniu 
ryczałtowym do zapłacenia bę-
dzie konkretna suma bez wzglę-
du na rozmiar prac.

4. Zaliczka

Zaliczka zwyczajowo wynosi do 
30 proc. ostatecznej sumy. Należy 
pamiętać o pokwitowaniu, że zo-
stała wpłacona.

5. Warunki odstąpienia  
od umowy

Aby wypowiedzieć umowę pod-
pisaną poza siedzibą przedsię-
biorcy, należy dostarczyć wyko-
nawcy oświadczenie o tej decyzji. 
Na zwykłej kartce, najlepiej li-
stem poleconym na adres, który 
jest w umowie. Nie musimy po-
dawać przyczyny odstąpienia od 
umowy.

Jednak, jeśli umowa jest w trak-
cie realizacji, a wykonawca już 
poniósł pewne koszty instalacji, 
może domagać się ich zwrotu.

Umowę podpisaną w siedzibie 
przedsiębiorcy można rozwiązać, 
np. jeśli wykonawca wykonuje 
umowę nienależycie, wadliwie 
lub sprzecznie z umową. Wtedy 
należy wezwać go pisemnie do 
zmiany sposobu realizacji prac 
i wyznaczyć ich termin. Jeżeli nie 
dostosuje się do tego, można od-
stąpić od umowy – w przypadku, 
gdy nie ma opisu, jak można od 

niej odstąpić, stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego.

6. Warunki niekorzystne 
dla klienta

Należy dokładnie przeczytać 
umowę, ponieważ może za-
wierać zapisy niekorzystne dla 
klienta np.: obowiązek wypła-
cenia całej należności z góry, 
uprawnienie wykonawcy do 
podwyższenia wynagrodzenia, 
prawo do jednostronnej zmiany 
umowy bez ważnej przyczyny, 
pozbawienie klienta prawa do 
odstąpienia od umowy lub zo-
bowiązanie klienta do zapłaty 
odstępnego lub kary umownej za 
rozwiązanie umowy.

7. Pełnomocnictwo dla 
wykonawcy

We Wrocławiu działają firmy, 
które oferują wymianę pieca i za-
łatwienie wszelkich formalno-
ści z tym związanych. Znane są 
przypadki, gdy właściciel miesz-
kania nie wykłada swoich pienię-
dzy, lecz to wykonawca, działając 
w imieniu właściciela mieszka-
nia, sam rozlicza się z Urzędem 
Miejskim w ramach możliwej do 
zdobycia dotacji. W takiej sytuacji 
wystarczy podpisać pełnomoc-
nictwo, że wybrana firma repre-
zentuje nas w urzędzie w sprawie 
wymiany.

Tomasz Wysocki

Jan Pawlak, mistrz kominiarski z ponad 40-letnim doświadczeniem, członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich,  
podpowiada, jak wygląda przygotowanie opinii kominiarskiej.

Opinia kominiarska jest nie-
zbędna, jeśli chcemy zmienić 
w mieszkaniu piec węglowy na 
ogrzewanie gazowe. To oficjal-
ny dokument, który wystawia 
kominiarz z odpowiednimi 
uprawnieniami zawodowymi. 
Odbywa się to według następu-
jących zasad:

• opinii kominiarskiej nie moż-
na opracować tylko na pod-
stawie rozmowy z właścicie-
lem lub najemcą mieszkania. 
Kominiarz musi przyjść do 
mieszkania klienta;

• kominiarz sprawdza, czy 
pomieszczenie, w którym 

będzie piec gazowy, speł-
nia odpowiednie warunki 
techniczne, m.in. musi mieć 
kubaturę nie mniejszą niż  
6,5 metra sześciennego;

• każdy piec powinien mieć 
swój komin, dlatego wy-
szukuje wolny komin i jemu 
przyporządkowuje piec;

• na dachu kominiarz spraw-
dza m.in. drożność i długość 
kominów, mierzy przekro-
je przewodów kominowych. 
Wyznacza także przewód 
wentylacyjny. To bardzo 
ważne, aby w pomieszczeniu, 
gdzie będzie piec gazowy, 

była także kratka wentyla-
cyjna;

• bada także, czy komin prze-
biega w pionie. Jego opis 
w opinii to wskazówka dla 
projektanta i montera wkła-
du kominowego. Wkład ko-
minowy jest niezbędny, jeśli 
chcemy korzystać z ogrze-
wania gazowego. To kwaso-
odporna rura, która osłania 
wnętrze komina przed znisz-
czeniem przez tzw. spaliny 
mokre powstałe w wyniku 
spalania gazu;

• przy korzystaniu z dofinan-
sowania w ramach programu 

KAWKA Plus podpis komi-
niarza jest potrzebny 
także na protokole li-
kwidacji pieca na paliwa 
stałe.

Uwaga! Urząd Miejski 
Wrocławia nie ma umowy  
o współpracy z żadną 
z firmą w ramach 
akcji „Zmień 
piec”. Ko-
m i n i a r z 
n i e 
p o -

winien się 
p o w o ł y-

wać na ta-
kie porozu-

mienie.

Tomasz 
Wysocki

Prawnik radzi:  
Siedem punktów umowy z wykonawcą wymiany pieca

Kominiarz radzi: ogrzewanie gazowe wymaga opinii

adw. Marta Lachowicz-Sereda
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Chcę przestać palić węglem. 
Mieszkam w starej kamieni-
cy. Boję się jednak wyższych 
kosztów ogrzewania. Co mogę 
zrobić?

Gmina Wrocław zdaje sobie 
sprawę z ryzyka ponoszenia 
wyższych kosztów ogrzewania 
po likwidacji pieca na paliwa 
stałe. Dlatego uruchomiliśmy 
dwa, bardzo ważne, progra-
my. Jednym z nich jest Lokalny 
Program Osłonowy, w ramach 
którego mieszkaniec Wrocła-
wia, który po 1.01.2018 r. wy-
mienił piec na paliwa stałe na 
ekologiczne źródło ciepła, może 
otrzymać miejskie dopłaty do 
ogrzewania. Drugim jest system 
zniżek i upustów w czynszach 
dla najemców lokali komunal-
nych, którzy po 1.01.2020 r. uzy-
skali od zarządcy komunalne-
go zgodę na zamianę systemu 
grzewczego i ją przeprowadzili. 
Można liczyć nawet na dwa lata 
zwolnienia z czynszu i 50-proc. 
ulgę w czynszu aż do 2025.

Trzy lata temu skorzystałem 
z programu KAWKA i chciał-
bym wymienić moje 10-letnie 
okna. Co powinienem zrobić, 
aby otrzymać dopłatę?

Termo KAWKA to program 
dopłat do wymiany stolarki 
okiennej w lokalach, w których 
wymieniono piec węglowy na 
ogrzewanie ekologiczne w ra-
mach miejskich programów do-
tacyjnych KAWKA lub KAWKA 
Plus. Jednakże w ramach pro-
gramu można wymienić jedynie 
stare, drewniane okna (o kon-
strukcji krosnowej, ościeżnico-
wej, zespolonej lub skrzynko-
wej). Jeżeli są to okna plastikowe, 
aluminiowe lub drewniane z 
szybą zespoloną to niestety nie 

będzie można uzyskać dofinan-
sowania do takiej wymiany.

Mam w mieszkaniu piec wę-
glowy starego typu oraz gazo-
wy podgrzewacz do wody (tzw. 
junkers). Czy mogę skorzystać 
z dotacji w ramach programu 
KAWKA Plus?

Tak, ale wyłącznie w przypad-
ku, gdy piec węglowy (na pali-
wo stałe) jest jedynym źródłem 
ogrzewania tego mieszkania.

Mieszkam we Wrocławiu 
i ogrzewam dom piecem na 
węgiel. Do kiedy mogę go uży-
wać?

Na terenie Wrocławia obowią-
zuje uchwała antysmogowa, 
która rozróżnia trzy grupy pie-
ców na paliwa stałe:

– piece 1. i 2. klasy oraz piece po-
zaklasowe (kopciuchy). Można je 
użytkować tylko do 1.07.2024 r.;
– piece 3., 4. i 5. klasy. Mogą być 
używane do 1.07.2028 r.

– Piece spełniające wymagania 
ekoprojektu. Mogą być używane 
nawet po 1.07.2028 r., ale wy-
łącznie pod warunkiem, że nie 
ma technicznych możliwości 
przyłączenia nieruchomości do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej. 
Jeżeli taka możliwość się poja-
wi – muszą być zlikwidowane 
w ciągu 15 lat od daty rozpoczę-
cia eksploatacji.

W moim mieszkaniu nie moż-
na zainstalować pieca gazo-
wego. Jakie ogrzewanie mam 
wybrać?

Rodzaj ogrzewania powinien 
być każdorazowo dobrany do 
konkretnego mieszkania – jego 

wielkości, zapotrzebowania na 
ciepło, rodzaju ocieplenia, stylu 
życia mieszkańców, preferowa-
nej temperatury i wielu innych 
czynników.

Wygodną i bezpieczną alterna-
tywą dla ogrzewania gazowe-
go jest ogrzewanie elektryczne. 
Warto pamiętać, że oprócz tra-
dycyjnych pieców akumulacyj-
nych, współcześnie bardzo po-
pularne są również podłogowe 
i ścienne maty grzewcze oraz 
panele na podczerwień, które 
zużywają zdecydowanie mniej 
prądu niż piec akumulacyjny. 
Warto również zorientować się, 
czy istnieje możliwość zamon-
towania powietrznej pompy 
ciepła. Dokładnie taką samą do-
płatę otrzymamy na zainsta-
lowanie pieca elektrycznego, 
olejowego, pompy ciepła, pod-
łączenie do miejskiej sieci cie-
płowniczej, jak na piec gazowy. 
To mieszkaniec decyduje, jakie 
ogrzewanie wybiera.

W ubiegłym miesiącu zlikwi-
dowałem w mieszkaniu piec 
kaflowy. Jak mogę otrzymać 
zwrot za nowy piec?

W programie KAWKA Plus nie 
ma możliwości refundacji kosz-
tów poniesionych przed podpi-
saniem umowy o dofinansowa-
nie. Aby móc otrzymać dopłatę 
do nowego pieca, wniosek o do-
finansowanie musi być złożony, 
gdy w mieszkaniu jest sprawny 
piec na paliwo stałe. Po złoże-
niu wniosku następuje wizja 
lokalna i umawiany jest termin 
podpisania umowy o dofinan-
sowanie. Dopiero potem można 
likwidować stary piec.

Niezależnie jednak od tego, czy 
piec został zlikwidowany sa-

modzielnie czy z dopłatą – po 
wymianie na ogrzewanie eko-
logiczne można złożyć wnio-
sek o dopłaty do rachunków za 
ogrzewanie w ramach Lokal-
nego Programu Osłonowego. 
W przypadku mieszkań komu-
nalnych można dodatkowo sta-
rać się o zwolnienie z czynszu na 
okres do dwóch lat.

Czy można otrzymać dopłatę 
na wymianę starego pieca ga-
zowego na nowy?

W ramach programów KAWKA 
Plus i Czyste Powietrze można 
otrzymać dopłatę na nowy piec 
wyłącznie w przypadku wy-
miany pieca na paliwo stałe na 
inny rodzaj ogrzewania. Dodat-
kowo, aby otrzymać dopłatę na 
nowe ekologiczne ogrzewanie 
w programie KAWKA Plus, piec 
na paliwo stałe powinien być je-
dynym sprawnym źródłem cie-
pła w lokalu. Jeśli tak nie jest, to 
dopłata przysługuje jedynie do 
likwidacji pieca na paliwo stałe.

W ramach ulgi termomoderni-
zacyjnej w podatku dochodo-
wym właściciele domów jedno-
rodzinnych mogą odpisać koszt 
zakupu nowego pieca od pod-
stawy opodatkowania podat-
kiem dochodowym, niezależnie 
od tego, jaki rodzaj ogrzewania 
był zainstalowany wcześniej.

Ile czeka się na zwrot kosztów?

Dotacja zostanie wypłaco-
na na numer konta, wskazany 
w umowie dotacyjnej, w cią-

gu 30 dni od daty pozytywnie 
przeprowadzonej kontroli po-
wykonawczej.

Czy można starać się o więcej 
niż jedną dopłatę?

Mieszkańcy Wrocławia mogą 
korzystać ze wszystkich do-
stępnych programów dofinan-
sowań, pod warunkiem speł-
nienia warunków konkretnych 
programów.

Przyłączenie do sieci ciepłow-
niczej budynku należącego do 
wspólnoty mieszkaniowej

Decyzję o przyłączeniu budyn-
ku wspólnotowego do sieci cie-
płowniczej może podjąć jedy-
nie wspólnota mieszkaniowa. 
W tej sprawie należy skontak-
tować się z zarządcą budynku.

Pierwszym krokiem do przy-
łączenia budynku do sieci 
ciepłowniczej powinna być 
uchwała wspólnoty mieszka-
niowej dotycząca chęci przy-
łączenia. Na podstawie tej 
uchwały zarządca budynku 
składa zapytanie o możliwo-
ści i warunki przyłączenia. Po 
ich otrzymaniu przedstawia je 
wspólnocie wraz z kosztory-
sem. Na tej podstawie wspól-
nota mieszkaniowa podej-
muje uchwałę o przyłączeniu. 
W oparciu o podjętą uchwałę 
zarządca podpisuje umowę 
przyłączeniową, przeprowa-
dza niezbędne prace budow-
lane i następuje przyłączenie 
budynku do sieci.

Pytania i odpowiedzi
Doradcy energetyczni na co dzień odpowiadają na wiele pytań, dotyczących wymiany pieców, uchwały  
antysmogowej czy procesu wnioskowania o dopłaty. Przedstawiamy odpowiedzi na te pytania, które  
powtarzają się najczęściej.
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Anita Luda i Michał Brożyna, wrocławscy doradcy energetyczni 
chętnie udzielą odpowiedzi na dodatkowe pytania. Kontakt do 
doradców: 71 799 67 99 (pn-pt w godzinach 8.00-15.45)
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Punkt konsultacyjny przy ul. Hubskiej 8-16
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BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA WYDANIE SPECJALNE – CZERWIEC 2020

Karty podarunkowe do marketów budowlanych o wartości nawet 2000 
złotych, są do wygrania w naszym konkursie dla uczestników akcji „Zmień 
piec”. Mogą w nim wziąć udział osoby, które już zlikwidowały stary piec 
i zamontowały nowy system ogrzewania.

Może wymiana pieca stanie się pierwszym 
krokiem do kolejnych zmian w wystroju 
i funkcjonalności Twojego mieszkania lub 
domu? Bon do marketu budowlanego to 
dobry pretekst, aby te zmiany zaplanować 
z większym rozmachem.

Warunki udziału

Wykorzystaj okazję na zdobycie nagrody, 
wartej 2000 złotych, i weź udział w kon-
kursie – prześlij zdjęcia instalacji „przed 
i po”, czyli starego pieca/kotła na paliwo 
stałe, a także ogrzewania ekologicznego, 
na które piec został wymieniony. Dołącz do 
zgłoszenia nazwę osiedla i ulicy.

W kilku zdaniach opisz także, jak wyglądał 
cały proces wymiany pieca. Może łączy się 
z nim jakaś ciekawa anegdota? Dlaczego 

zdecydowałeś się na likwidację kopciucha 
i co było największym wyzwaniem, z któ-
rym musiałeś się zmierzyć?

Dla laureatów mamy karty podarunkowe do 
marketów budowlanych o wartości:
• 2000 zł,
• 1000  zł,
• 500 zł. 

Nagrody są przyznawane co trzy miesiące, 
o  wygranej decyduje kolejność zgłoszeń. 
Konkurs potrwa do końca listopada br.

Start konkursu

Konkurs  startuje 8 czerwca 2020 r. Szcze-
góły zabawy oraz regulamin będą dostępne 
na stronie internetowej: zmienpiec.pl/kon-
kurs. 

Konkurs: Zmień piec  
i wygraj nagrody

2

7

10

12

14

11

13

15 16

17

18

19

8 9

6

4

1

3

5

4

2

14

11

7

6 15

8

13

3

9

10

12

1

5

Wiesz już wszystko na temat wymiany pieca oraz proponowanych przez Wrocław programów dofinansowań? 
Wszystkie hasła znajdziesz na poprzednich stronach tego specjalnego wydania wroclaw.pl

Poziomo

2. Program dofinansowań do 
wymiany pieców lub gatunek 
ptaka. 

6. Możesz go wysłać 
na adres zmienpiec@
um.wroc.pl, jeżeli chcesz 
zadać pytanie doradcom 
energetycznym. 

7. Uchwała (...) – wprowadza 
zakaz używania pieców poza-
klasowych od 01.07.2024 r. 

8. Jeśli wymienisz piec, możesz 
być z niego zwolniony nawet na 
dwa lata. 

12. Takie będzie Twoje nowe 
ogrzewanie, jeżeli skorzystasz 
z programu KAWKA Plus 

14. Pali się nim w piecu. 

15. Dyrektywa Unii Europej-
skiej, którą powinny spełniać 
kominki rekreacyjne, aby moż-
na było ich używać 

18. (...) KAWKA – program do-
płat do wymiany okien. 

19. Piec (...) – znajdziesz go 
w  mieszkaniach w  starych ka-
mienicach. 

Pionowo

1. Rodzaj węgla, którym nie 
wolno palić we Wrocławiu. 

2. Np. rekreacyjny – we Wro-
cławiu musi spełniać wymaga-
nia ekoprojektu lub mieć zain-
stalowany elektrofiltr. 

3. Rodzaj zanieczyszczenia po-
wietrza – mieszanina dymu 
i mgły

4. (...) zanieczyszczeń – może 
być wysoka lub niska, w zależ-
ności od wysokości komina. 

5. Panele na (...) – rodzaj ogrze-
wania elektrycznego, które ce-
chuje się niskimi kosztami 

9. (…).pl – adres strony inter-
netowej, z  której dowiesz się 
więcej o  programie wymiany 
pieców. 

10. Potocznie piec pozaklasowy. 

11. Musi być mniejsza niż 20%, 
żeby móc użyć drewna do pale-
nia w kominku. 

13. Dzwoniąc na nią pod nr 71 
799 67 99, dowiesz się wszyst-
kiego o programach dofinanso-
wań 

16. Lokalny Program (...) – moż-
na z  niego uzyskać dopłaty do 
rachunków za ogrzewanie. 

17. (…) Energetyczni – udzielą Ci 
informacji na temat wymiany 
pieców. 

Rozwiąż naszą krzyżówkę i sprawdź swoją wiedzę! 

Z zaznaczonych pól,  
od 1 do 15, ułóż hasło:
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