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Szanowni Państwo,

myślę, że już wszyscy 
słyszeliśmy o progra-
mie wymiany pieców 
we Wrocławiu. Pro-
gramie zupełnie wy-
jątkowym w skali kra-
ju. Programie, w który 
zaangażowane są nie 
tylko ogromne środki 
finansowe, ale przede 
wszystkim duża liczba 
pracowników tak urzę-
du, jak i podległych mu 
jednostek. Skala akcji 
pokazuje to, co – jak 
sądzę – jest najważ-
niejsze: we Wrocławiu 
bardzo serio traktuje-
my kwestię czystego 
powietrza, zależy nam 
na poprawie jego jako-
ści, niezmiennie pod-
chodzimy do niej, jako 
do priorytetowej miej-
skiej inwestycji.

W sp e cja l ny m w yda n iu 
biuletynu wroclaw.pl, po-
święconym w pełni akcji 
„Zmień piec”, znajdą Pań-
stwo kompendium wiedzy 
o w rocławsk iej  k a mpa-
nii, zarówno w wymiarze 
f i n a n s o w y m  w  s a m y m 
procesie wymiany źródła 
ciepła na ekologiczne, jak 
i w przestrzeni wsparcia 
p or adą c z y prog r a mem 
osłonowym, który obejmie 
m.in. dopłatę do rachun-
ków, gdyby te, po wymia-
nie systemu ogrzewania, 
wzrosły.

Ta inwestycja ma także swój 
inny w ymiar. Już za k il-
ka lat użytkowanie źródeł 
ciepła na paliwa stałe, na 
mocy uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
będzie pociągało za sobą 
kary finansowe. Rozumiejąc, 
jak poważnym wydatkiem 
dla wielu z Państwa może 
być wymiana pieca, Wrocław 
będzie wspierał mieszkań-
ców w tym procesie, jednak 
z roku na rok środki prze-
znaczone na dopłaty będą 

sukcesywnie malały. Obecny 
rok kalendarzowy jest ostat-
nim z tak wysoką wypłatą 
dofinansowania do wymiany 
źródła ciepła – nawet 15 tys. 
złotych.

I tu dochodzę do rzecz y 
w istocie najważniejszej. 
Wrocław to nowoczesne 
miasto otwartych ludzi. Ta 
otwartość nie wynika z wie-
ku. Towarzyszy zarówno 
młodzieży, jak i seniorom 
i jest związana z poczuciem 

odpowiedzialności za in-
nych i za miasto, w którym 
żyjemy. Bardzo bym chciał, 
aby do dbania o klimat nie 
zachęcały dopłaty ani by nie 
wymuszały jej groźby na-
kładanych na nas kar. 

Wierzę, że w naszym Wro-
c ł a w i u  s t a n i e  z a  t y m 
w pierwszej kolejności odpo-
wiedzialność każdego z nas. 
Chcę, abyśmy pozostawili 
Wrocław miastem czyst-
szym i ekologicznie przy-

jaźniejszym dla przyszłych 
pokoleń. W duchu odpowie-
dzialności za Wrocław, bar-
dzo Państwa do tego zachę-
cam, dzieląc się w biuletynie 
pełnią wiedzy na temat akcji 
„Zmień piec”.

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia

Zadbajmy o czyste powietrze we Wrocławiu 
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Szanowni Państwo,

myślę, że już wszyscy słyszeliśmy o programie wymiany pieców we Wrocławiu. Programie zupełnie wyjątkowym w skali kra-
ju. Programie, w który zaangażowane są nie tylko ogromne środki finansowe, ale przede wszystkim duża liczba pracowników 
tak urzędu, jak i podległych mu jednostek. Skala akcji pokazuje to, co – jak sądzę – jest najważniejsze: we Wrocławiu bardzo 
serio traktujemy kwestię czystego powietrza, zależy nam na poprawie jego jakości, niezmiennie podchodzimy do niej, jako do 
priorytetowej miejskiej inwestycji.

W specjalnym wydaniu biu-
letynu wroclaw.pl, poświę-
conego w pełni akcji „Zmień 
piec”, znajdą Państwo kom-
pendium wiedzy o wrocław-
sk iej kampanii, zarów no 
w w ymiarze finansow ym 
w samym procesie wymiany 
źródła ciepła na ekologiczne, 
jak i w przestrzeni wsparcia 
poradą czy programem osło-
nowym, który obejmie m. in. 
dopłatę do rachunków, gdy-
by te po wymianie systemu 
ogrzewania wzrosły.

Ta inwestycja ma także swój 
inny wymiar. Już za kilka 
lat brak ekologicznego źró-
dła ciepła, na mocy uchwa-
ły Sejmiku Województwa 
D ol nośl ą s k ie go,  b ę d z ie 
pociągał za sobą kary fi-
nansowe. Rozumiejąc, jak 
poważnym wydatkiem dla 
wielu z Państwa może być 
w ymiana pieca, Wrocław 
będzie wspierał mieszkań-
ców w tym procesie, jednak 
z roku na rok środki prze-
znaczone na dopłaty będą 

sukcesywnie malały. Obec-
ny rok kalendarzow y jest 
ostatnim z pełną wypłatą 
dofinansowania do wymia-
ny źródła ciepła – nawet 15 
tys. złotych.

I tu dochodzę do rzecz y 
w istocie najważniejszej. 
Wrocław to nowoczesne 
miasto otwartych ludzi. Ta 
otwartość nie wynika z wie-
ku. Towarzyszy zarówno 
młodzieży, jak i seniorom 
i jest związana z poczuciem 

odpowiedzialności za in-
nych i za miasto, w którym 
żyjemy. Bardzo bym chciał, 
aby do dbania o klimat nie 
zachęcały dopłaty ani by nie 
wymuszały jej groźby na-
kładanych na nas kar. 

Wierzę, że w naszym Wro-
c ł a w i u  s t a n i e  z a  t y m 
w pierwszej kolejności odpo-
wiedzialność każdego z nas. 
Chcę, abyśmy pozostawili 
Wrocław miastem czyst-
szym i ekologicznie przy-

jaźniejszym dla przyszłych 
pokoleń. W duchu odpowie-
dzialności za Wrocław, bar-
dzo Państwa do tego zachę-
cam, dzieląc się w biuletynie 
pełnią wiedzy na temat akcji 
„Zmień piec”.

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Zadbajmy o czyste powietrze we Wrocławiu 

bez wkładu 
własnego
i uniknij kary

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wraz ze swoimi współpracownikami.

Prezydent Jacek Sutryk: Zadbajmy 
o czyste powietrze we Wrocławiu

Ostatni rok najwyższych dopłat do 
wymiany pieca

Uchwała antysmogowa – do kiedy 
i w czym możemy palić

3,5 tys. „kopciuchów” do likwidacji 
w 2021 r.

Prof. Tomasz Zatoński: Wszyscy 
oddychamy wspólnym powietrzem

Zalety ekologicznego ogrzewania

Najemcy komunalni: korzyści 
z samodzielnej wymiany pieca

Właściciele domów jednorodzinnych: jak 
skorzystać z łączenia dotacji

Bohaterowie akcji „Zmień piec”

Programy i działania z dofinansowaniem 
od miasta

Zmień piec bez wkładu własnego

Dotacja na wymianę pieca – z nimi to 
proste

Zmień z nami piec i wygrywaj  
nagrody

Mapa: z Wrocławia zniknęło już ponad 
9,5 tys. „kopciuchów”

Straż Miejska Wrocławia kontroluje, 
czym palimy

Pobierz instrukcję wymiany pieca ze 
strony zmienpiec.pl

Poradnik z pytaniami  
i odpowiedziami

Baza instalatorów

Antysmogowa wykreślanka
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Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wraz ze swoimi współpracownikami
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Nawet 15 tysięcy złotych – tyle można otrzymać w 2021 roku na wymianę pieca w ramach programu KAWKA Plus. Warto się 
jednak pospieszyć, gdyż to ostatni rok z maksymalną kwotą dotacji. W kolejnych latach dopłata od miasta będzie coraz niższa.

– Ciągle zachęcamy wro-
cławian do pozbywania się 
trujących pieców, ale mamy 
świadomość kosztów, dla-
tego Wrocław daje swoim 
mieszkańcom możliwość 
wymiany pieca bez wkładu 
własnego. Program KAWKA 
Plus i Termo KAWKA to na-
wet 20 tys. zł na wymianę 
pieca i drewnianych okien. 
Nie warto jednak zwlekać 
z decyzją, gdyż to ostatni 
rok z tak wysoką dopłatą od 
miasta. By o tym przypomi-
nać, zmieniamy nieco barwy 
naszej akcji – z niebieskich 
na czer wone – tłumaczy 
Katarzyna Szymczak-Po-

mianowska, dyrektor De-
partamentu Zrównoważo-
nego Rozwoju UMW.

Szybciej znaczy więcej

2021 rok jest zatem kluczo-
wy dla mieszkańców, którzy 
wciąż używają w swoich do-
mach „kopciuchów”. W 2022 
roku kwota dotacji wyniesie 
maksymalnie do 12 tys. zło-
tych, w kolejnym roku bę-
dzie to 10 tys. zł, a w 2024 
roku – do 8 tys. zł. Odwrot-
nie sytuacja wyglądać będzie 
z kosztami wymiany pono-
szonymi przez mieszkańców 
– będą one coraz większe.

Będzie coraz drożej

Posłużmy się przykładem. 
Przy uwzględnieniu 5-pro-
c e n t o w e g o  c o r o c z n e g o 
wzrostu kosztów materia-
łów budowlanych i  usług 
– właściciel 50-metrowego 
mieszkania w kolejnych la-
tach będzie musiał liczyć się 
z coraz większą inwestycją 
z własnych środków (patrz 
tabela).

W 2021 roku wymiana pieca 
może zostać sfinansowana 
wyłącznie z dopłaty miasta, 
bez wkładu własnego miesz-
kańca. W kolejnych latach 

– przy uwzględnieniu co-
raz niższych dopłat – koszt 
może rosnąć nawet o kilka 
tysięcy złotych rocznie.

– Dlatego nie powinniśmy 
zwlekać, tylko już dziś za-
stanowić się nad zmianą 
swojego pieca na paliwo sta-
łe – na ekologiczne i, przy 
okazji, wygodne źródło cie-
pła – uważa Agnieszka Rak, 
wrocławski doradca energe-
tyczny.

Rekordowe 
zainteresowanie

W stolicy Dolnego Śląska do 
wymiany do 2024 roku są 
piece w 18 tys. lokali. W 2020 
roku na programy dotacyj-
ne miasto wydało ponad 16 
mln zł. Odnotowano także 
25-procentowy wzrost liczby 
wniosków złożonych w pro-
gramie KAWKA Plus.

Bartosz Moch

Ostatni rok najwyższych dopłat do wymiany pieca

 2021   

2022   

2023   

2024

Rok

Koszt 
wymiany 

[zł] *

Dopłata 
miasta

[zł]

Koszt dla
mieszkańca 

[zł]

15 000

15 750

16 530

17 364

15 000

12 000

10 000

8000

0

3750

6530

9364

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

budowlanych i usług 

Przykładowy koszt 
wymiany pieca 

bez wkładu 
własnego
i uniknij kary
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Tylko do końca bieżącego roku można będzie dostać aż 15 tysięcy złotych na wymianę pieca. Wro-
cławskie tramwaje już zmieniły kolor z niebieskiego na czerwony, by o tym przypominać

s. 12Czytaj więcej:
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Zapowiada się rekordowy rok w walce o czyste powietrze we Wrocławiu. Urzędnicy planują wymienić 1400 pieców. Kolejne ponad 
dwa tysiące ma zostać zlikwidowane w ramach programu KAWKA Plus. Koszt tych działań to ok. 80 mln złotych.

– Nasz cel to przyłączenie do 
sieci 115 budynków komunal-
nych i likwidacja 1400 pie-
ców w zasobie komunalnym, 

przede wszystkim w Śród-
mieściu i na Starym Mieście. 
Dodatkowo zakładamy, że do 
KAWKI wpłynie dwa tysiące 

wniosków. W sumie w 2021 
z mapy miasta powinno znik-
nąć 3,5 tys. „kopciuchów” 
– podkreśla Rafał Guzow-

ski, pełnomocnik prezydenta 
Wrocławia ds. wymiany źró-
deł ogrzewania. 

Wszystkie adresy, przewi-
dziane do uciepłownienia 
w tym i w kolejnych latach, 
znajdują się na specjalnej 
mapie podłączeń w zakład-
ce „najemca komunalny” na 
stronie zmienpiec.pl. 

Jakość powietrza 
wspólną sprawą

– Poprawa jakości powietrza 
we Wrocławiu to nasza wspól-
na sprawa. Z jednej strony 
miasto wymienia piece w za-
sobie komunalnym, z drugiej 
oferujemy wrocławianom 
najlepszy w Polsce program 
wsparcia, pomoc doradców 

energetycznych, ulgi w czyn-
szu i dopłaty do rachunków 
za ogrzewanie. Ale też przy-
pominamy, że od 2024 roku 
palenie w piecach najgorszej 
jakości będzie karane, zgod-
nie z uchwałą antysmogową – 
mówi Jacek Sutryk, prezydent 
Wrocławia.

W 2020 r. we Wrocławiu udało 
się zlikwidować ok. 1800 pie-
ców (1400 w ramach progra-
mu KAWKA Plus i 400 palenisk 
wymienionych przez miasto 
w budynkach komunalnych). 
W sumie od 2014 r. w ramach 
programów KAWKA i KAWKA 
Plus wrocławianie wymienili 
już ok. 10 tys. pieców.

Bartosz Moch

3,5 tys. „kopciuchów” do likwidacji w 2021 r.
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W tym roku z Wrocławia zniknie rekordowa liczba pieców

Na terenie Wrocławia za zanieczyszczenie powietrza 
w 60 proc. odpowiadają piece i kominki. Ich wymia-
na jest już nie tylko godną pochwały praktyką, która 
sprzyja mniejszemu zanieczyszczeniu powietrza, 
ale również koniecznością, która pośrednio wynika 
z przepisów uchwały antysmogowej.

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje 
mieszkańców zakaz stoso-
wania m.in. węgla brunat-
nego, mułów węglowych czy 
węgla kamiennego w postaci 
miału. Nowo uruchomione 
kotły – z pewnymi wyjątka-
mi – mogą natomiast spalać 
jedynie paliwa, takie jak gaz 
lub lekki olej opałowy.

Kolejne zasady wejdą w życie 
za trzy i siedem lat. Infor-
macja o klasie pieca powin-
na znajdować się na ta-
bliczce znamionowej lub 
w dokumentacji technicznej 

urządzenia. W przypadku jej 
braku mamy prawdopodob-
nie do czynienia z piecem po-
zaklasowym. Jeżeli po datach 
wskazanych w uchwale bę-
dziemy nadal z takiego sys-
temu korzystać, grozi nam 
mandat w wysokości do 500 
zł, a nawet proces przed są-
dem i kara grzywny w wyso-
kości do 5 tys. zł.

– Wyjątkiem są miejsca, gdzie 
nie można doprowadzić sie-
ci ciepłowniczej lub gazowej, 
musi to jednak potwierdzić 
operator sieci – wyjaśnia 

Agnieszka Rak, wrocławski 
doradca energetyczny.

Kominki rekreacyjne

Pow yższe zasady dotyczą 
również tzw. ko-
minków rekreacyj-
nych. Od 1 lipca 2018 
roku wszystkie tego 
typu kominki, któ-
re nie są podstawo-
wym źródłem cie-
pła w lokalu, muszą 
spełniać wymaga-
nia tzw. ekoprojek-
tu w zakresie speł-
niania norm emisji 
pyłów. W przeciw-

nym razie, aby można było ich 
używać, muszą mieć zainsta-
lowane specjalne elektrofiltry.

– Nie ma konieczności likwi-
dacji wszystkich kominków 
rekreacyjnych. Do 30 czerw-
ca 2018 r. należało wyłączyć 
z użytku kominki, z których 
emisja pyłów przekracza gra-
niczne wielkości określone 
ekoprojektem. Od 1 lipca 2018 r. 
można używać pozostałych 
urządzeń. Żeby spełniały nor-
my emisji, wystarczy doposa-
żyć je w tak zwany elektrofiltr, 
czyli urządzenie redukują-
ce emisję pyłu – podkreśla 

Agnieszka Rak, wrocławski 
doradca energetyczny.

Czasowy zakaz palenia

Pamiętajmy o tym, że istnieje 
także możliwość wprowadze-
nia czasowego zakazu palenia 
w kominkach w celach re-
kreacyjnych.  Może on zostać 
wdrożony dla danego obszaru 
w sytuacji ogłoszenia 2. lub 3. 
poziomu zagrożenia zanie-
czyszczenia powietrza przez 
Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Bartosz Moch

Uchwała antysmogowa – do kiedy i w czym możemy palić

Uchwała antysmogowa określa w jakich piecach i kominkach możemy palić
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wroclaw.pl/uchwala-antysmogowa
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– Oddychając zanieczyszczonym powietrzem, funkcjonujemy gorzej. To, że nie umrę z powodu smogu, nie znaczy, że dobrze mi się 
w takim środowisku żyje – mówi prof. Tomasz Zatoński, z którym rozmawiamy o wpływie smogu na nasze zdrowie i codzienne życie. 

Profesorze, zacznijmy od 
początku, czym jest smog?

Prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Zatoński: – Smog to miesza-
nina powietrza z zespołem 
szkodliwych cząstek i sub-
stancji chemicznych. Pocho-
dzą one najczęściej ze spala-
nia paliw, zarówno podczas 
ogrzewania naszych domów, 
jak i jazdy samochodem, ale 
także wytwarzamy je, gdy 
palimy ogniska. Najbardziej 
szkodliwe składniki smogu to: 
pył zawieszony (PM10 i PM2,5), 
rakotwórczy bezo(a)piren, 
tlenki azotu i tlenki siarki. 
Stężenie smogu jest większe 
w okresie grzewczym, kiedy 
ogrzewamy swoje mieszka-
nia, niestety często niskiej ja-
kości paliwem, wykorzystując 
do tego np. stare „kopciuchy”.

Które narządy przede 
wszystkim atakuje?

– Smog bardzo negatywnie 
wpływa na cały nasz orga-
nizm. Szkodliwe substancje 
z powietrza przedostają się 
m.in. do naszego gardła, płuc, 
nosa, spojówek, pozostają też 
na włosach. Pamiętajmy, że 
poprzez krew docierają one 
do każdego narządu, nie tylko 
serca i płuc. Zawarte w smogu 
substancje wpływają również 
na rozwój nowotworów.

Cz y można wsk azać, dla 
kogo zanieczyszczone po-
wietrze jest najbardziej nie-
bezpieczne?

– Smog jest niebezpieczny dla 
każdego z nas, nie tylko tego, 
kto ma problemy z oddy-

chaniem. Jednak najbardziej 
negatywnie wpływa on na: 
seniorów, osoby z chorobami 
oskrzeli i płuc, z niewydol-
nością sercowo-naczyniową, 
kobiety w ciąży i małe dzieci. 

Jaka jest umieralność z po-
wodu smogu?

– Myślę, że w stolicy Dol-
nego Śląska jest to od kil-
kuset do kilku tysięcy osób 
rocznie. W całej Polsce to ok. 
40-45 tysięcy. Mówimy tutaj 
o zgonach, ale także należy 
przy tych statystykach wspo-
mnieć o jakości życia. Od-
dychając zanieczyszczonym 
powietrzem, funkcjonujemy 
znacznie gorzej. To, że nie 
umrę z powodu smogu, to nie 
znaczy, że dobrze mi się w ta-
kim środowisku żyje.

Jak zwykły mieszkaniec  
Wrocławia może dbać 
o powietrze?

– Po pierwsze, nie powin-
niśmy zgadzać się na pale-
nie w piecach jakimikolwiek 
śmieciami. Zatem, jeżeli 
nasz sąsiad tak robi, 
nie bójmy się zwrócić 
mu uwagi. Poroz-
mawiajmy z nim, 
wytłumaczmy, 
że truje środo-
w i s k o.  B e z-
dysk usy jnie 
powinniśmy 
t e ż  u ż y w a ć 
do ogrzewania 
domów paliwa dobrej 
jakości.

Rozmawiała: 
Monika Dubec

Prof. Tomasz Zatoński: Wszyscy oddychamy 
wspólnym powietrzem  – dbajmy o jego jakość

Ekologiczne ogrzewanie to mnóstwo zalet. Poznaj je
Wymiana systemu ogrzewania oznacza wiele korzyści zarówno dla 
naszego zdrowia, wygody i bezpieczeństwa, jak i dla środowiska 
naturalnego.

Dodatkowa przestrzeń, stały dopływ cie-
pła, oszczędność czasu, większe bezpie-
czeństwo czy porządek w domu – to tylko 
część korzyści, jakie niesie za sobą wy-
miana pieca.

Warto wymienić „kopciucha”

– Wiedza na temat takich urządzeń grzew-
czych, jak panele na podczerwień, po-
wietrzne pompy ciepła czy maty grzewcze, 
jest dosyć niewielka. Wiele osób, z którymi 
rozmawiamy, pierwszy raz słyszy o takich 
rozwiązaniach. Warto się nimi również bar-
dziej zainteresować, zwłaszcza że każde 

z nich niesie za sobą szereg dodatkowych 
korzyści, w przeciwieństwie do pieców 
i kotłów na paliwo stałe – mówi Anita 
Luda, wrocławski doradca energetyczny.

Piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, 
koks itp.) to mnóstwo problemów, w tym 
m.in. konieczność zakupu opału i prze-
znaczenia miejsca na jego składowanie, 
zapylenie w mieszkaniu czy domu, cza-
sochłonne uzupełnianie paliwa w piecu, 
a także ryzyko pożaru lub zaczadzenia 
oraz zanieczyszczenie powietrza.

Bartosz Moch

Korzyści z wymiany pieca

Stały dopływ
ciepła

Dodatkowa
przestrzeń

Zdrowie 
i komfort

Wygoda BezpieczeństwoPorządek
w domu

Środowisko Oszczędność
czasu

Źródła smogu
we Wrocławiu

Co kryje się
w smogu?

PM2,5 PM10

benzo(a)piren

dwutlenek
azotu

dwutlenek
węglasąsiednie

miejscowościsamochody piece

15%

60%

25%
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Pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego i Wrocławskich Mieszkań podejmują kolejne działania w ramach akcji „Zmień piec”. Na-
wiązują bezpośredni kontakt ze swoimi najemcami i wspierają ich przez cały proces instalacji ekologicznego ogrzewania. Warto się 
zdecydować, bo miasto oferuje specjalne korzyści.

Zwolnienie z czynszu do koń-
ca 2022 r., a następnie obni-
żenie opłaty czynszowej (nie 
oznacza zwolnienia z pozo-
stałych opłat, np.: za wodę, 
energię, gaz czy odbiór śmieci 
– przyp. red.) o połowę aż do 
końca 2025 r. – w ten sposób 
Wrocław chce zachęcić na-
jemców do wymiany pieców 
na węgiel na ekologiczne 
źródło ogrzewania w loka-
lach komunalnych. Do tego 
dochodzą inne korzyści w ra-
mach akcji „Zmień piec”.

Wsparcie na każdym 
kroku

– Miasto ma program wy-
miany źródeł ogrzewania 
w mieszkaniach komunal-
nych, jednak samodzielna 
wymiana pieca to dla najem-
cy bardzo dobre rozwiąza-
nie. Przede wszystkim może 
on dostać pieniądze z mia-
sta i zrefundować wszystkie 
koszty (do 15 tys. zł - przyp. 
red.), następnie otrzyma 

zwolnienie i ulgi w czynszu 
oraz dopłaty do rachunków 
za ogrzewanie. Dodatkowo 
może wymienić piec szyb-
ciej, niż zrobi to miasto i sa-
memu zdecydować, jaki ro-
dzaj ogrzewania zastosuje 
– wylicza Rafał Guzowski, 
pełnomocnik prezydenta 
Wrocławia ds. wymiany źró-
deł ogrzewania.

Najemca, który chce wymie-
nić piec, powinien udać się do 
swojej administracji: jednego 
z siedmiu biur obsługi klien-
ta (BOK) ZZK lub do Centrum 
Obsługi Mieszkańca (COM) 
Wrocławskich Mieszkań.

– W tych miejscach otrzy-
ma wszelką pomoc oraz in-
strukcje na każdym etapie 
wymiany ogrzewania. Pa-
miętajmy o tym, że do roz-
poczęcia całego procesu wy-
magana jest zgoda zarządcy, 
dlatego pierwszym krokiem 
powinien być kontakt z BOK-
-iem lub COM-em – wyjaśnia 
Katarzyna Galewska, rzecz-
nik prasowy Wrocławskich 
Mieszkań.

P r a c o w n i c y  Z Z K  i  W M 
udzielą niezbędnych infor-
macji, pomogą skompleto-
wać i wypełnić dokumenty, 
przeprowadzą przez pro-
ces zmiany ogrzewania, 
a wreszcie odbiorą now y 
system grzewczy.

– W tym procesie pełnimy 
poniekąd funkcję doradców 
energetycznych, a jednocze-
śnie jesteśmy właściciela-
mi mieszkania, dlatego cały 
czas bierzemy czynny udział 
i robimy wszystko, by pomóc 
naszym najemcom – zapew-
nia Andrzej Margielewski, 
kierownik BOK nr 10 przy 
ul. Gajowickiej 96A.

Bezpośrednie wizyty 
u najemców

Zarządcy starają się także 
dodatkowo zachęcać swoich 
najemców do skorzystania 
z programów oferowanych 
przez miasto, m.in. poprzez 
bezpośrednie wizyty w loka-
lach (z zachowaniem wszel-
kich środków bezpieczeństwa 

i reżimu sanitarne-
go – przyp. red.) czy 
wysyłkę spersonali-
zowanych zaproszeń, 
w których podane są 
da ne kon k ret nego 
pracownika biura ob-
sługi klienta.

– Wiemy, że miesz-
k ańcy znają akcję, 
więc zadanie mamy 
ułatwione i naszą rolą 
jest zainicjować oraz 
wesprzeć najemców 
w procesie zmiany 
ogrzewania – infor-
muje Monika Tendaj-
-Bielawska, prezes 
zarządu Wrocław-

skich Mieszkań.

Sprawdź, ile możesz 
zyskać

Najemca komunalny, wymie-
niając piec we własnym za-
kresie, może liczyć nawet na 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 

od miasta: 20 000 zł na wy-
mianę pieca i starych okien 
z programów KAWKA Plus 
i Termo KAWKA, do 4000 
zł dopłaty do rachunków 
i wreszcie nawet kilkanaście 
tysięcy złotych dzięki zwol-
nieniom i ulgom w czynszu.

Ile dokładnie możemy zy-
skać na zwolnieniu z czyn-
szu, sprawdzimy za pomo-
cą kalkulatora na stronie 
zmienpiec.pl.

– Miasto jest mocno zaanga-
żowane w walkę o lepsze po-
wietrze. Nasze zespoły pra-
cują po to, by najemcy mogli 
żyć w ciepłych, bezpiecznych 
mieszkaniach. Zapraszamy 
wszystkich do skorzysta-
nia z naszej pomocy. Myślmy 
o tym, jak piękny będzie Wro-
cław, gdy będzie miał czyste 
powietrze – zachęca Rafał 
Guzowski. 

Bartosz Moch

Najemco, sam wymień piec. Dostaniesz refundację, 
zwolnienie i ulgę w czynszu oraz dopłatę do rachunków
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Pracownicy Wrocławskich Mieszkań odwiedzają najemców lokali komunalnych

zmienpiec.pl/najemca-komunalny 
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Właściciele domów jednorodzinnych, którzy podpisali umowę o dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie KAWKA Plus 
lub dopiero planują to zrobić, mogą ubiegać się również o dotację w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

KAWKA Plus to program do-
płat do wymiany pieców we 
Wrocławiu, realizowany przez 
Urząd Miejski Wrocławia. 
Osoba, która zlikwiduje piec 
niespełniający norm ekolo-
gicznych, może uzyskać na 
ten cel do 15 tys. zł jako zwrot 
kosztów montażu nowego 
źródła ciepła.

Dla kogo dodatkowe 
środki?

Program Czyste Powietrze 
skierowany jest do właścicieli 
lub współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych lub wydzie-
lonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Wnioskodawcy, 
których roczny dochód nie 
przekracza 100 tys. zł, upraw-
nieni są do skorzystania 
z podstawowego poziomu 
dofinansowania. W tej grupie 
finansowania brany jest pod 
uwagę tylko dochód wnio-
skodawcy i nie ma przelicze-
nia na członka gospodarstwa 
domowego.

Druga grupa beneficjentów 
u pr a w n i o n a  d o 
podw yższonego 
poziomu dofinan-
sowania to gospo-
darstwa domowe, 
w k tór ych mie-
sięczny dochód nie 
przekracza 1 400 zł 
na osobę w gospo-
darstwach wielo-
osobow ych oraz 
1 960 zł w gospo-
darstwach jedno-
osobowych. Oprócz 
dotacji na wymia-
nę źródła ciepła, 
w n i o s k o d a w c y 
mogą się ubiegać 
o dofinansowanie 
na montaż reku-
peracji oraz ter-
momodernizację 
budynku.

Kalkulator łączenia 
dotacji

Od maja 2020 roku dofinan-
sowanie z obydwu progra-

mów można ze sobą łączyć, 
a dzięki przygotowanemu 
kalkulatorowi, który do-
stępny jest na stronie inter-
netowej www.zmienpiec.pl, 
można poznać przybliżone 
kwoty dotacji dla wszystkich 
grup beneficjentów.

– Zaletą łączenia programów 
Czyste Powietrze i KAWKA 
Plus jest fakt, że w ramach 
tego pier w szego można 

uzyskać dofinansowanie do 
kosztów, które nie są kwali-
fikowane do miejskiej dotacji, 
np. koszt przyłącza gazowego 
czy projektu. Należy pamię-
tać, że suma otrzymanych 

dopłat nie może przekroczyć 
100% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji. Dlatego 
przygotowane zostało narzę-
dzie, które pozwoli oszacować 
możliwości dofinansowania 
z obu programów – wyjaśnia 
Michał Brożyna, wrocławski 
doradca energetyczny.

Kalkulator działa przy zało-
żeniu, że mieszkaniec sko-
rzysta najpierw z dotacji 

w ramach KAWKA Plus, a na-
stępnie z Czystego Powietrza. 
Wskazanie na kalkulato-
rze jest wyłącznie symula-
cją, opartą na planowanych 
kosztach inwestycji.

Odliczenie ulgi 
termomodernizacyjnej

Pozostałe w ydatk i prze-
z n a c z one n a te r momo-
dernizację domu jednoro-
dzinnego, które nie zostały 
dofinansowane w ramach 
programów Czyste Powie-
trze, KAWKA Plus i Termo 
KAWKA, uwzględnić można 
przy odliczeniu ulgi termo-
modernizacyjnej. W sumie 

z KAWKI Plus i Termo KAW-
KI można uzyskać do 20 000 
zł, z Czystego Powietrza 
do 37 000 zł (dla inwestycji 
w podwyższonym wariancie 
finansowania obejmujących 

instalację fotowoltaiczną), 
a w ramach ulgi termomo-
dernizacyjnej nawet 53 000 
zł odliczenia od podstawy 
opodatkowania.

Wnioski do programu KAW-
K A Plu s  moż n a sk ł adać 
w trybie ciągłym w Urzędzie 
Miejskim Wrocławia w Wy-
dziale Środowiska i Rolnic-
twa przy ul. Hubskiej 8-16, 
w odpowiednich Centrach 

Obsługi Mieszkańca, 
a także elektronicz-
nie – przez platfor-
mę ePUAP lub pocztą 
tradycyjną (na adres 
Wydziału Środowiska 
i Rolnictwa).

Wn iosk i  w r a m ac h 
programu Czyste Po-
wietrze można skła-
dać poprzez stronę 
i nte r ne to w ą  w w w.
czystepowietrze.gov.
pl lub bezpośrednio do 
Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 
Więcej informacji na 
temat programu Czy-
ste Powietrze uzyskać 
można pod specjal-

nym numerem telefonu: 
22 459 09 45,  607 700 370.

Aleksandra Markiewicz

Rodzaj 
przedsięwzięcia

Kotłownia
gazowa

Przyłącze gazowe, opłata 
przyłączeniowa, 

dokumentacja projektowa

0 zł (koszt 
niekwalifikowany)

0 zł (koszt 
niekwalifikowany)

15 000 zł

Instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy kondensacyjny

Instalacja c.o.

7000 zł

6750 zł

3300 zł

10 000 zł

8000 zł

3000 złInstalacja c.w.u.

Instalacja
c.o. i c.w.u.

Elementy 
przedsięwzięcia

Poniesiony 
koszt

Dotacja 
z programu 
KAWKA Plus

Dotacja 
z programu 

Czyste Powietrze

Zakup i montaż instalacji gazowej wraz z przyłączem gazowym i montażem 
instalacji c.w.u . i c.o. (KAWKA Plus + Czyste Powietrze – poziom podstawowy)

Koszt inwestycji: 

28 000 zł
Łączna kwota dotacji: 

25 050 zł
Wkład własny: 

2950 zł

Jak skorzystać z łączenia dotacji z programów  
KAWKA Plus oraz Czyste Powietrze?
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Z łącznej dotacji z programów KAWKA Plus i Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych

zmienpiec.pl/kalkulator
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Bohaterowie akcji „Zmień piec”  
– oni już wymienili piec

Grażyna  
Radwańska 

Dzięki rodzinnej 
pracy zespołowej, 
może wypoczywać 
nie martwiąc się 
o opał 

Z d e c yd o w a ł a m  s ię 
na wymianę pieca ze 
względu na moją cho-
robę. Smog przeszka-
dzał mi w oddychaniu. 
Sadza z drewna i koksu, 
którymi paliliśmy, była 
wszędzie: na ścianach, 
podłodze, oknach, a na-
wet na ubraniach. 

Dzieci już wyprowa-
dziły się z domu, a ja nie 
mam siły samodzielnie 
rąbać drewna czy nosić 
koksu wiadrami do pie-
ca. Przed wymianą mu-
siałam dźwigać cięż-
kie skrzynki, wstawać 

w nocy (czasem nawet 
co 2 godziny!) i pilno-
wać, aby w piecu nie 
zgasło. Całe nasze życie 
było podporządkowane 
pilnowaniu pieca. 

Na początku niechęt-
n i e  p o d c h o d z i ł a m 
do tematu w ymiany 
ogrzewania na ekolo-
giczne – obawiałam się 
wyższych opłat. Dzięki 
pomocy mojej czwórki 
dzieci udało się spraw-
nie załatwić nie tylko 
nowe ogrzewanie, ale 
także obniżkę na opła-
ty za gaz przez pewien 
okres. Taki etap przej-
ściowy to ogromne uła-
twienie. Córka mówi, że 
jestem jak kopciuszek 
– przeszłam przemianę 
z kocmołucha w miesz-
kankę pięknego, czy-
stego domu. Cała rodzina Radwańskich zaangażowała się w wymianę pieca
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Rafał Juszko 

Postawił na nowoczesne 
rozwiązania, które 
posłużą przez lata

 
W y m i a n a  pie c a  w  n a s z y m 
mieszkaniu, od złożenia wnio-
sku po wizję lokalną po monta-
żu, trwała ok. 3 miesięcy. Zapla-
nowaliśmy to tak, aby połączyć 
zmianę metody ogrzewania z ge-
neralnym remontem mieszkania. 
Chcieliśmy zrobić wszystko za 
jednym zamachem. Nieco nam 
się przedłużyło z powodu pan-
demii. Mieliśmy już umówioną 
wizję lokalną, ale niestety urzęd-
nicy, z powodów bezpieczeń-
stwa, nie mogli osobiście do nas 
przyjechać. Ostatecznie odbyła 
się wizyta internetowa, która 
przebiegła bardzo sprawnie.

Mimo pandemii, współpraca 
z panem Jackiem z urzędu była 
książkowa. Szczerze mówiąc, 
byłem pozytywnie zaskoczony, 

że instytucja działa tak spraw-
nie przez Internet. Jak trzeba 
było donieść jakieś dokumenty, 
to donosiliśmy. Sam namawiam 
wszystkich sąsiadów do KAW-
KI Plus – umowa jest na niecałą 
stronę, a cały proces bardzo pro-
sty. Urząd naprawdę nie wymaga 
cudów! 

Teraz mamy elektryczne ogrze-
wanie, promienniki wodne, ale 
za kilka lat ma zostać podłą-
czone ciepło miejskie. Wtedy 
będziemy mogli się do niego 
podłączyć i płacić o wiele mniej 
za ogrzewanie. Jeszcze niewiele 
osób korzysta z takiego rozwią-
zania, ale ja bardzo je polecam 
– pozwala utrzymać w całym 
domu stałą temperaturę. Elek-
tryczne źródło ciepła jest scho-
wane w piwnicy, więc nie zaj-
muje przestrzeni w domu. Mamy 
do niego łatwy dostęp, a jedno-
cześnie nie zawadza. Instalacja, 
którą zrobiliśmy, powinna nam 
służyć nawet 30 lat. 

Instalacja pana Rafała została schowana w kamienicznej piwnicy
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Poznajcie historie wrocławian, którzy już skorzystali z programu KAWKA Plus i w ramach akcji „Zmień piec” wymienili swo-
je stare „kopciuchy”. Jedni zwracają uwagę na wygodę, poprawę jakości życia i czystość w mieszkaniu, inni podkreślają, że 
zyskali więcej czasu na swoje pasje oraz dla bliskich. Mimo różnych historii i pobudek, wszystkich ich łączy jedno: są szczęśli-
wymi posiadaczami nowoczesnych systemów ogrzewania i zachęcają do dołączenia do tego grona kolejnych mieszkańców.
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Bohaterowie akcji „Zmień piec”  
– oni już wymienili piec

Anna Owczarek 

Nauczycielka, która 
daje dobry przykład, 
walcząc o czyste 
powietrze

O programie KAWKA Plus 
dowiedziałam się podczas 
szkolenia dla nauczycieli 
w Fundacji EkoRozwo-
ju. Moim zadaniem, jako 
n auc z yc ie l k i  biolog i i, 
jest edukować młodzież 
m.in. w obszarze ekologii 
i zrównoważonego roz-
woju. Przy okazji sama 
z tej wiedzy skorzysta-
łam!

Kiedy dowiedzieliśmy się, 
że i tak trzeba ten piec wy-
mienić do 2024 r., a teraz 
są najwyższe dopłaty, po-
stanowiliśmy pójść za cio-

sem. Bardzo pomocni byli 
zarówno urzędnicy, jak 
i osoby zajmujące się do-
radztwem. Skorzystaliśmy 
np. z punktu przy kościele, 
w którym udzielono nam 
wielu cennych informacji. 
W cały proces najbardziej 
zaangażowany był mój mąż, 
który zadbał o to, aby prace 
przebiegły sprawnie. W su-
mie trwało to 2-3 miesiące. 

Zdecydowaliśmy się na fo-
towoltaikę z pompą ciepła, 
czyli nieco droższe rozwią-
zanie, które w perspektywie 
kilku lat powinno się zwró-
cić. Odczuwamy ogromną 
różnicę! Wreszcie mamy 
stałą temperaturę w domu, 
a pieca nie trzeba pilnować. 

Notowała: Marlena Stremler Nowoczesne ogrzewanie to według państwa Owczarków inwestycja warta zachodu. Pani Anna wie-
rzy, że nasze decyzje mają wpływ na życie innych
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Dariusz Kogut 

Wymieniając piec, zyskał 
dodatkową przestrzeń, 
którą wykorzysta na 
realizację pasji

Wcześniej mieliśmy zdalnie ste-
rowany piec koksowy, ale i tak 
trzeba było koło niego chodzić. 
Dowieźć koks, przerzucić do piw-
nicy, później popiół wybierać, wy-
wieźć go, posprzątać… w tej chwili 
mamy piec gazowy, który jest cał-
kowicie bezobsługowy, a koszty są 
bardzo podobne. 

Obawialiśmy się, bo niektórzy 
mówią, że gaz jest drogi. Okazuje 
się jednak, że jak się kupi urzą-
dzenie nowej generacji i prawi-
dłowo zamontuje, to różnica jest 

znikoma. Teraz namawiam te-
ściową, aby też skorzystała z do-
płaty KAWKA Plus. Dla starszej 
osoby palenie w piecu węglowym 
to duże obciążenie. Nie ma po-
trzeby się męczyć, skoro można 
skorzystać ze wsparcia miasta 
i ogrzewać dom bez żadnego na-
kładu pracy. 

Moim zdaniem, ważne jest, aby 
wybrać sprawdzonego instala-
tora. Ja wybrałem firmę, która 
została przeszkolona przez jed-
nego z większych producentów 
pieców. Sprawdziłem, czy mają 
wszystkie uprawnienia i pozwo-
lenia. W przypadku pieca gazo-
wego musi on zostać podłączony 
i sprawdzony pod kątem bezpie-
czeństwa. Warto tego dopilnować.  Wyremontowane pomieszczenia, gdzie kiedyś leżał koks, zajmuje dziś ukochany pies
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Renata Szymczyk 

Dzięki wsparciu miasta, 
wymiana pieca dała 
początek pracom 
remontowym w całym 
domu

W naszym przypadku wymiana 
pieca na gazowy to dopiero po-
czątek! Nasz dom ma już swoje 
lata, dlatego zdecydowaliśmy się 
wyremontować go od A do Z. Na 
pierwszy ogień poszedł piec wę-
glowy, dalej okna (tu również sko-
rzystałam z dopłaty od miasta), 
a w przyszłym roku chcielibyśmy 
też skorzystać z dofinansowania 
na docieplenie dachu. 

Ja akurat nie korzystałam z po-
mocy instalatora przy załatwia-

niu formalności.  Chodziłam 
sama po urzędach. Teraz już 
wiem, jak to zrobić, żeby wszyst-
ko poszło szybciej i łatwiej. Naj-
lepiej rozpisać sobie wszystko 
w punktach, co trzeba zrobić. 
Bardzo pomocni byli pracowni-
cy urzędu na Hubskiej! Wyjaśnili 
wszystko rzeczowo i konkretnie, 
bez żadnego odsyłania.

Zachęcam wszystkich do wymia-
ny pieca i służę radą, bo napraw-
dę warto! Przede wszystkim nie 
ma tej ciężkiej pracy przy paleniu 
w piecu. W domu jest czyściej, sa-
dza i przykry zapach nie dostają się 
do mieszkania. W końcu mam też 
więcej czasu dla siebie, bo nie trze-
ba dokładać, codziennie sprzątać 
i pilnować, aby nie wygasło.

Pani Renata jest prawdziwą ambasadorką programu KAWKA Plus – namawia wszystkich 
sąsiadów do wymiany „kopciuchów”
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Wrocław bez smogu
Programy i działania z dofinansowaniem od miasta

W ramach Lokalnego Programu 
Osłonowego dopłaty dla osób, które 
wymieniły piec na ekologiczne źródło 
ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie 
lub olejowe.

Dopłaty do rachunków
Nawet 4000 zł rocznie!

O wysokości dofinanso-
wania decydują przede 
wszystkim dochód, wiel-
kość lokalu i rodzaj sys-
temu ogrzewania. Aby 
ubiegać się o dopłatę do 
rachunków za ogrzewa-
nie, należy spełnić trzy 
warunki. Po pierwsze, to 
program przeznaczony 
dla mieszkańców Wro-
cław ia.  Na ten rodzaj 
wsparcia finansowego 
nie mają szans firmy – 
Lokalny Program Osło-
now y jest sk ierowany 
tylko do osób fizycznych. 
Po drugie, w mieszkaniu/
domu zlikwidowano piec 
na paliwa stałe i zamon-

towano ekologiczny sys-
tem ogrzewania: elek-
tryczny, gazowy, olejowy 
lub mieszkanie zostało 
podłączone do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Dofi-
nansowanie jest możliwe, 
jeśli wymiany dokonano 
po 1 stycznia 2018 r.

Po trzecie, decydująca jest 
wysokość zarobków. O do-
płatę do rachunków mogą 
się starać wrocławianie, 
których dochód netto na 
osobę w rodzinie jest niż-
szy niż 2640 zł (odpowied-
nio 3855 zł, jeśli to jedno-
osobowe gospodarstwo 
domowe).

Dopłata przyznawana jest 
raz na półrocze – po tym 
czasie trzeba ponownie 
złożyć wniosek. 

Na stronie internetowej 
w w w.zmienpiec.pl/lo-
kalny-program-oslono-
wy zamieszczono kalku-
lator, za pomocą którego 
można obliczyć przybli-
żoną wysokość dopłaty.

Dopłata jest wypłacana 
bezpośrednio na konto 
bankowe dostawcy cie-
pła (energii, gazu), dzięki 
czemu beneficjent pro-
gramu płaci niższe ra-
chunki.

O w spa r c ie  w r a m a c h 
m i e j s k i e g o  p r o g r a -
mu zwolnień z czynszu 
może się ubiegać najemca 
mieszkania komunalne-
go we Wrocławiu, któ-
ry otrzymał od zarządcy 
komunalnego zgodę na 
zmianę systemu ogrze-
w a n i a  i  w e  w ł a s n y m 
zak resie lub w ramach 
programu K AWK A Plus 
zlikwiduje w nim piec na 
węgiel, drewno, pellet lub 
innego typu paliwo stałe. 
W mieszkaniu musi być 
wykorzystywany ekolo-
giczny system ogrzewa-
nia, np.:

• ogrzewanie gazowe,

• ogrzewanie  
elektryczne,

• ogrzewanie olejowe,

• pompa ciepła.

Dopłatę może uzyskać 
tylko i w yłącznie oso-
ba fizyczna. Całkowite 
z wolnienie z cz y nszu 
pr z y z n a w a ne  je s t  n a 
każdy miesiąc, od mo-
mentu odbioru nowe-
go systemu ogrzewania 
pr z e z  z a r z ądcę.  St u-
procentowe zwolnienie 
obow iązuje nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2022 r. 

Po tym okresie – aż do 31 
grudnia 2025 r. – przy-
sługuje obniżka czynszu 
o połowę.

Żeby uzyskać zwolnie-
nie, nie trzeba składać 
dodatkowego wniosku - 
wystarczy zgłosić do za-
rządcy fakt zakończenia 
wymiany, zgodnie z uzy-
skaną wcześniej zgodą.

Ważne:
Zwolnienie nie obejmuje 
opłat pozaczynszowych, 
t a k ic h ja k: opłat y z a 
prąd, gaz, wodę, ścieki 
i odbiór śmieci.

O dopłatę może się sta-
rać właściciel lub najemca 
lokalu mieszkalnego we 
Wrocławiu. W tym ostat-
nim przypadku konieczna 
jest zgoda właściciela lo-
kalu. W mieszkaniu/domu 
musi być sprawny piec na 
paliwo stałe (węgiel, drew-
no, pellet, ekogroszek itp.), 
a sytuacja prawna loka-
lu musi być uregulowana. 
Wysokość dofinansowania 
wynosi 100% kosztów kwa-
lifikowanych inwestycji, 
ale nie więcej niż 15 000 zł. 
Warto się spieszyć, bo już 
w 2022  r. k wota spadnie 

do 12 000 zł, a w następ-
nych latach – kolejno do  
10 000 zł i 8000 zł.

Wrocławianin, który zdecy-
duje się na wymianę pieca, 
może przeznaczyć dopłatę 
na zakup i montaż różno-
rodnych systemów ogrze-
wania: elektrycznego, gazo-
wego, miejskiego, olejowego 
albo pompy ciepła. Wydatki 
muszą być udokumentowa-
ne, bo koszty poszczegól-
nych zadań w ramach całego 
procesu są dokładnie osza-
cowane, np. koszt likwidacji 
pieca kaflowego i jego wy-

wozu nie może przekroczyć 
1000 zł.

Przed wymianą systemu 
ogrzewania należy złożyć 
wniosek o jego dofinanso-
wanie. Jeżeli piec zostanie 
zlikwidowany przed podpi-
saniem umowy o dofinan-
sowanie, nie zostanie ono 
przyznane. Po wymianie 
pieca, pracownicy Wydzia-
łu Środowiska i Rolnictwa 
przeprowadzą wizję lo-
kalną w mieszkaniu/domu 
wnioskodawcy w celu po-
twierdzenia wymiany pieca 
zgodnie z wnioskiem.

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.

KAWKA Plus
Do 15 000 zł

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

Termo KAWKA to roz-
wiązanie dla wrocławian, 
którzy w ramach progra-
mu KAWKA lub KAWKA 
Plus wymienili piec na 
paliwa stałe na ekologicz-
ne źródło ciepła. Dopłata 
nie jest przyznawana fir-
mom. O dofinansowanie 
mogą się starać właścicie-
le mieszkania (lub domu) 
we Wrocławiu, najemcy 
mieszkania komunalne-
go oraz osoby, które wy-
najmują mieszkanie/dom 
(wtedy niezbędna jest 
zgoda właściciela). 

Wymianie podlegają wy-
łącznie okna drewniane, 
których typ jest ściśle 
określony w programie. 
Dofinansowanie wynosi 
100% kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, lecz 
maksymalnie 5000 zł (na 
wymianę jednego okna 
nie można wydać więcej 
niż 1000 zł).

Pieniądze można prze-
znaczyć na:

• różnego typu okna 
(otwieralne i nie-
otwieralne),

• rozbiórkę okien i mon-
taż nowych,

• parapety i urządzenia 
niezbędne do pra-
widłowego działania 
okien.

Koszty opracowania 
dokumentacji oraz do-
stawy okien nie pod-
legają dofinansowa-
niu. Wcześniej ok na 
w mieszkaniu/domu 
muszą obejrzeć pracow-
nicy Wydziału Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, 
którzy zweryfikują dane 
z wniosku o dotację.

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.

Zwolnienia z czynszu
Do 31.12.2022 r. 
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Miliony z Unii Europejskiej na 
wymianę pieców

Ponad 20 mln zł otrzy-
ma Wrocław na w y-
mianę pieców na pali-
wa stałe do 2022 roku. 
W ramach akcji „Zmień 
piec” prowadzone są 
trzy projekty unijne na 
łączną kwotę dofinaso-
wania 27 562 182,05 zł. 
Z tych środków wymie-
nione zostaną systemy 
ogrzewania w kamie-
nicach gminnych ad-
ministrowanych przez 
Wrocławskie Mieszkania 
i Zarząd Zasobu Komu-
nalnego. 

W pierwszym etapie, do 
końca września 2021 r., 
nowe ogrzewanie zosta-
nie zamontowane w 250 
lokalach mieszkalnych 
na terenie 29 budynków. 
W drugim i w trzecim 
etapie, które potrwają 
do końca 2022 r., będzie 
to już odpowiednio 498 
i 510 lokali mieszkalnych 
(łącznie na terenie 106 
budynków).

– To kolejne wsparcie, 
które pomoże w wal-
ce o czyste powietrze na 
Dolnym Śląsku. Zale-
ży nam na skutecznym 
ograniczeniu emisji za-
nieczyszczeń. Moderni-
zacja systemów grzew-
czych to ważny element 
tych działań – powie-
dział Cezary Przybylski, 
marszałek województwa 
dolnośląskiego.

Projekty finansowane są 
z budżetu Zintegrowa-
nych Inwestycji Teryto-
rialnych Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalne-
go (ZIT WrOF) w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
(RPO WD). Szczegóły dot. 
projektów dostępne są na 
stronie www.zmienpiec.pl 
oraz na stronach zarząd-
ców – tam także harmo-
nogramy realizacji.

Bartosz Moch

Wrocław bez smogu

Doradcy energetyczni

tel. 71 799 6 799

zmienpiec@um.wroc.pl

Skontaktuj się z nami!

Programy i działania z dofinansowaniem od miasta

W ramach Lokalnego Programu 
Osłonowego dopłaty dla osób, które 
wymieniły piec na ekologiczne źródło 
ciepła: elektryczne, gazowe, miejskie 
lub olejowe.

Dopłaty do rachunków

Dopłata przyznawana jest 
raz na półrocze – po tym 
czasie trzeba ponownie 
złożyć wniosek. 

Na stronie internetowej 
w w w.zmienpiec.pl/lo-
kalny-program-oslono-
wy zamieszczono kalku-
lator, za pomocą którego 
można obliczyć przybli-
żoną wysokość dopłaty.

Dopłata jest wypłacana 
bezpośrednio na konto 
bankowe dostawcy cie-
pła (energii, gazu), dzięki 
czemu beneficjent pro-
gramu płaci niższe ra-
chunki.

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.

• parapety i urządzenia 
niezbędne do pra-
widłowego działania 
okien.

Koszty opracowania 
dokumentacji oraz do-
stawy okien nie pod-
legają dofinansowa-
niu. Wcześniej ok na 
w mieszkaniu/domu 
muszą obejrzeć pracow-
nicy Wydziału Środowi-
ska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, 
którzy zweryfikują dane 
z wniosku o dotację.

O dopłatę może się starać 
właściciel/współwłaściciel 
domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego w bu-
dynku jednorodzinnym. Do-
finansowania obejmują: wy-
mianę nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwa stałe, insta-
lację centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej, 
zakup i montaż mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej, instala-
cję wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła, ocieple-
nia budynku, wymianę okien, 
drzwi zewnętrznych i bram 
garażowych oraz dokumen-
tację (audyty energetyczne, 
projekty, ekspertyzy).

Wysokość dofinansowania 
jest uzależniona od zakresu 
inwestycji i wynosi od 30%  
kosztów kwalifikowanych 
wzwyż. Obecnie maksymalne 
dofinansowanie, jakie można 
uzyskać z programu na jed-
ną nieruchomość, wynosi  
37 000 zł.

Dofinansowanie obejmuje 
inwestycje rozpoczęte nawet 
do 6 miesięcy przed złoże-
niem wniosku o dofinanso-
wanie. Wnioski – w trybie 
ciągłym – można składać 
elektronicznie za pośrednic-
twem strony czystepowie-
trze.gov.pl.

Na  t e r e n i e  w o j e w ó d z-
twa dolnośląskiego pro-
g r a m  pr o w a d z o n y  j e s t 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Więcej informa-
cji: Punkt Obsługi Klienta 
przy ul.  Racławick iej 13,  
tel.: 607 700 370.

D of i n a n sow a n i a z  pro-
gramów Czyste Powietrze, 
K AWK A Plus oraz Termo 
KAWKA można, łączyć pod 
warunkiem że suma kwot 
w y płaconych dotacji nie 
przekroczy 100% kosztów 
inwestycji.

To ogólnopolski program dopłat do wymiany 
pieców oraz docieplenia budynku, skierowany 
do właścicieli domów jednorodzinnych. 
Dofinansowanie może wynieść nawet 
37 000 zł.

Czyste Powietrze
Do 37 000 zł

Ulga  
Termomodernizacyjna

Do 53 000 zł

Ulga pozwala na odliczenie 
od podstawy opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym 
do 53 000 zł kosztów ponie-
sionych na wymianę źródła 
ciepła, docieplenia, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wentylację mechaniczną, 
panele fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne itp. 

O d l i c z e n i a  d o k o n u -
je się w rozliczeniu za rok, 
w którym poniesione zosta-
ły koszty. W tym celu na-
leży wypełnić załącznik do 
swojego rocznego zeznania 
podatkowego i złożyć w od-

powiednim Urzędzie Skar-
bowym. 

Odliczeniu nie podlegają 
koszty, które zostały sfi-
nansowane w formie dotacji 
z istniejących programów 
dofinansowań (KAWKA Plus, 
Czyste Powietrze, Termo 
KAWKA itp.) oraz te, które 
zostały zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów, od-
liczone od przychodów przy 
rozliczeniu ryczałtu lub roz-
liczone w formie innych ulg.

Inwestycję, której kosz-
ty podlegają odliczeniu, 

należy zakończyć w ciągu 
3 lat od poniesienia pierw-
szego wydatku. Jeżeli cała 
kwota nie jest możliwa do 
odliczenia w roku, w któ-
rym została poniesiona (ze 
względu na wielkość przy-
chodów), odliczenia można 
dokonywać do 6 kolejnych 
lat.

Więcej informacji na temat 
ulgi termomodernizacyj-
nej na stronie internetowej 
www.podatki.gov.pl. Szcze-
gółowe informacje można 
uzyskać w swoim Urzędzie 
Skarbowym.

Anita LudaAgnieszka Rak

Michał BrożynaAleksandra Markiewicz

zmienpiec.pl/projekty-unijne

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać właściciele lub 
współwłaściciele domów jednorodzinnych. Pozwala na odliczenie 
od podstawy opodatkowania do 53 000 zł kosztów poniesionych na 
termomodernizację i wymianę źródła ciepła w domu.
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Wiele osób nie może zapłacić za wymianę pieca z własnych pieniędzy, przed otrzymaniem dopłaty z urzędu. Koszt nowej instala-
cji czy skomplikowanie procesu są dla nich barierą nie do pokonania. Problem może dotyczyć m.in. emerytów, osób samotnych 
oraz tych, których miesięczne dochody są niewielkie. Ty również się z nim zmagasz? Sprawdź, jak możesz go rozwiązać!

Nie musisz mieć odłożonych 
pieniędzy ani znać się na 
energetyce czy pracach bu-
dowlanych, aby zlikwidować 
piec na paliwo stałe i zain-
stalować nowe ogrzewanie. 
Jest wiele instytucji, które 
mogą ci w tym pomóc! Sko-
rzystaj z wiedzy doradców 
energetycznych oraz firm 
instalatorskich. Pomoc, za-
równo finansowa, jak i me-
rytoryczna, jest na wycią-
gnięcie ręki.

– Niektóre firmy oferują 
swoim klientom rozliczenia 
bezgotówkowe – po wyko-
naniu wymiany ogrzewania 
zleceniobiorca rozlicza fak-
tury bezpośrednio w urzę-
dzie – z dofinansowania. 
Mieszkaniec dopłaca jedy-
nie różnicę, jeżeli całkowity 
koszt inwestycji przekracza 
15 000 zł. Przed rozpoczę-
ciem prac wykonawca po-
winien przedstawić koszto-
rys, aby mieszkaniec z góry 
w iedział czy zmieści się 
w kwocie dopłaty. Na pod-
stawie ofert od kilku firm 
można wybrać tę, która za-
proponuje najlepsze wa-

runki – mówi Anita Luda, 
wrocławski doradca ener-
getyczny. 

Wymianę pieca we Wrocła-
wiu można przeprowadzić 
w trzech prostych krokach. 

Krok 1: Wybierz 
wykonawcę i podpisz 
umowę 

Na rynku istnieją firmy, które 
mogą pokierować całym pro-
cesem wymiany pieca. Nie 
jest to skomplikowane zada-
nie. Ale wymaga poświęcenia 
czasu. Można jednak udzielić 
pełnomocnictwa wykonaw-
cy, który dopełni wszelkich 
formalności w imieniu swo-
ich klientów i zgodzi się na 
rozliczenie bezgotówkowe 
z urzędem. 

Zasady współpracy są za-
zwyczaj bardzo proste. In-
sta lator sk łada w n iosek 
o dofinansowanie i, po pod-
pisaniu umowy z Urzędem 
Miasta, przystępuje do prac. 
Zanim to jednak nastąpi – 
pow inien poinformować 
cię o kosztach całej inwe-

stycji. Listę instalatorów 
przeszkolonych w zakresie 
wypełniania dokumenta-
cji i rozliczania inwestycji 
znajdziesz na stronach 18-
19. Możesz z niej skorzystać 
lub zapytać kogoś znajome-
go o polecenie sprawdzonej 
firmy. 

Krok 2: Zmień piec 

Instalator w ymienia piec 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami i umową, a na 

samym końcu rozlicza się 
z urzędem. W większości 
przypadków za cały proces 
zakupu sprzętu oraz pod-
łączenia pieca odpowiada 
właśnie on. Warto dopytać 
i ustalić, kiedy i w jaki spo-
sób będzie przebiegał mon-
taż. 

Krok 3: Rozlicz się 
z wykonawcą 

Upoważniony wykonawca, 
w twoim imieniu, dostarcza 

do urzędu całą niezbędną 
dokumentację. W przypadku 
rozliczenia bezgotówkowe-
go odbiera także dotację od 
miasta. Następnie – jeżeli 
koszt wymiany był wyższy 
niż kwota dofinansowania 
– dopłacasz różnicę. Cały 
proces może potrwać kilka 
miesięcy, jednak dzięki po-
mocy instalatora nie będzie 
w ymagał od ciebie wiele 
pracy ani wysiłku.

Marlena Stremler

TRZY KROKI
Z INSTALATOREM /
PEŁNOMOCNIKIEM

Wybierz wykonawcę
i podpisz umowę

Wykonawca może zająć
się kompleksowo:

• złożeniem wniosku
• procesem wymiany pieca
• rozliczeniem z urzędem

Rozlicz się
z wykonawcą

(jeżeli koszt całej
wymiany przekroczy

15 000 zł)

1 2 3

8 058 spraw w latach 2014–2020 rozpatrzył Dział 
Finansów Środowiskowych, odpowiedzialny za 
wsparcie mieszkańców na każdym etapie procesu 
wymiany pieca. Obecnie tworzy go dziesięć osób.

Od ośmiu lat we Wrocławiu 
realizowane są programy 
dotujące zmianę systemów 
ogrzewania opartych na pa-
liwach stałych na ogrzewanie 
niskoemisyjne. Wrocławianie 
otrzymali w tym czasie dota-
cje na łączną kwotę ponad 80 
mln zł i usunęli ponad 9,5 tys. 
palenisk stanowiących głów-
ne źródło smogu w mieście.

Sprawy związane z przyzna-
niem i rozliczeniem dotacji 

prowadzone są w Dziale Fi-
nansów Środowiskow ych 
Wydziału Środowiska i Rol-
nictwa UMW przy ul. Hubskiej 
8-16 we Wrocławiu.

– Zespół działa od kilku lat 
i odpowiada na rosnące za-
interesowanie mieszkańców 
Wrocławia proponowanymi 
programami dofinansowań. 
Wspomagamy wrocławian na 
każdym etapie procesu przy-
znania i rozliczania dotacji 

– mówi Patrycja Skurzyń-
ska-Zając, kierownik Działu 
Finansów Środowiskowych.

Profesjonalne wsparcie

– Wnioskodawcy mogą u nas 
liczyć na pełną informację 

o warunkach uzyskania do-
tacji oraz sprawną i szybką 
obsługę – dodaje Jacek Baran.

Złożone wnioski obsługują 
pracownicy działu finansów 
środowiskowych: Aleksandra 
Wojciechowska-Gileta, Anna 

Dopieralska, Beata Komorow-
ska, Jolanta Żuberek, Klaudia 
Ligas, Paulina Galicka, Patry-
cja Skurzyńska-Zając, Jacek 
Baran, Jan Groblewski, Marcin 
Szczykutowicz.

Bartosz Moch

Dotacja na 
wymianę pieca?  
Z nimi to proste

Zmień piec bez własnego wkładu finansowego  
i nie martw się o formalności

10-osobowy dział finansów środowiskowych rozpatruje wnioski ws. dotacji
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Miasto nagradza tych, którzy dbają o jakość powietrza we Wrocławiu. W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu akcji „Zmień 
piec” wytypowano ośmiu laureatów, którzy otrzymali bony do marketów budowlanych na łączną kwotę 8 tys. złotych. Umożliwią 
one m.in. odświeżenie i zagospodarowanie przestrzeni po zlikwidowanych piecach.

Aby zwyciężyć, laureaci mu-
sieli wysłać zdjęcia „przed” 
oraz „po” wymianie pieca, 
a także – w jak najbardziej 
interesujący sposób – opisać 
cały proces.

– Nic tak dobrze nie działa, 
jak dobry przykład, marke-
ting szeptany. Nagrodzone 
osoby traktujemy jako am-
basadorów akcji, bo faktycz-
nie wymieniły ogrzewanie, 

są zadowolone, chcą o tym 
mówić sąsiadom, znajomym. 
Bardzo nam na tym zale-
ży w ramach akcji „Zmień 
piec” – podkreśliła, podczas 
uroczystego rozdania nagród 

uczestnikom drugiej edycji 
konkursu, Katarzyna Szym-
czak-Pomianowska, dyrektor 
Departamentu Zrównowa-
żonego Rozwoju UMW. Przed 
nami kolejne konkursy, dla-

tego warto śledzić informacje 
na stronie internetowej.

Marlena Stremler

Zmień z nami piec i wygrywaj nagrody!

Pani Danuta i Pan Rafał (z prawej) – laureaci pierwszej edycji konkursu W drugiej edycji konkursu komisja postanowiła nagrodzić aż pięciu zwycięzców

zmienpiec.pl/konkurs

Siostra Ania koniecznie chciała wymienić 

stary piec, nie zdążyła… Dopiero po 3 latach 

zrobiłem to ja, głównie dlatego że córka 

wypełniła wniosek do urzędu. Któregoś dnia 

o poranku pytam więc żony: robimy Kawkę? 

A ona: zrób dwie, tylko dla mnie bez cukru. 

No i się zaczęło... [...]

Nowe, ekologiczne grzejniki wyglądają 

pięknie, zajmują mniej miejsca, nie wy-

magają obsługi ani noszenia węgla i oczy-

wiście nie ma kurzu w mieszkaniu - jest 

za to więcej czasu dla wnuczek. A mam aż 

trzy! Cała akcja zajęła mi niecałe 3 miesiące 

i warto było. My zadowoleni, córka zadowo-

lona, Wrocław zadowolony i moja siostra na 

pewno też.

 Witajcie Drodzy Rodzice!                                               

Przepraszam, że długo nie pisałem do Was, 

ale - jak wiecie - w tym roku chciałem ko-

niecznie wymienić ogrzewanie w domu 

piecem koksowym na ogrzewanie gazowe. 

Szukałem różnych informacji na ten temat 

i dowiedziałem się, że nasze miasto Wro-

cław prowadzi specjalny program Kawka 

dla osób, które chcą wymienić stary piec. 

Osoby, które przyjmowały ode mnie doku-

menty, były bardzo pomocne i uprzejme - to 

też dodatkowo nastawiło mnie pozytyw-

nie do tego przedsięwzięcia. Po podpisaniu 

umowy zaczęliśmy prace pełną parą i po 

około 1,5 tygodnia wszystko było gotowe. 

[...] Teraz mogę śmiało powiedzieć, że je-

stem szczęśliwym posiadaczem pieca ga-

zowego i nawet nie przypuszczałem, że tak 

na plus zmieni się moje życie po tej inwe-

stycji. [...] W zimie będę mógł Was częściej 

odwiedzać, bo nie będę musiał pilnować 

starego pieca. Będę wszystkich namawiał na 

wymianę pieca i skorzystanie z programu 

Kawka. Wyobraźcie sobie, że opowiedziałem 

o wymianie pieca mojej teściowej i razem 

z żoną przekonaliśmy ją też do tego przed-

sięwzięcia. 

Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce,  

Wasz syn Darek.

Przede wszystkim nie stresuję się, nie mu-

szę się wstydzić, że z mojego komina leci 

czarny dym i mam satysfakcję, że zmobi-

lizowałam rodzinę do podjęcia tej decyzji. 

[...] Przy „okazji”, jak to bywa, zostały wy-

mienione prawie 50-letnie rury i kaloryfery. 

Komfort stałego dopływu ciepła, odzyskanej 

przestrzeni w kotłowni, porządek, ulga dla 

kręgosłupa, bo nie trzeba dźwigać węgla 

i popiołu, rekompensuje trud włożony w re-

alizację tego zadania.

A na wiadomość, podczas rozmowy telefo-

nicznej, że mamy ogrzewanie gazowe naj-

lepiej zareagowała moja 11-letnia wnuczka 

mieszkająca 300 km od Wrocławia. Zapyta-

ła: „babciu to znaczy, że teraz macie ogrze -

wanie ekologiczne?”, na moje potwierdze-

nie usłyszałam w telefonie „hurrrrra” - jest 

bardzo świadomą ekologiczną osóbką. Pod-

sumowując - to same plusy, opłacało się. 

Jeszcze tylko troszkę prac wykończenio-
wych i będzie pięknie.

Zarwane noce, aby latać i dokładać zimą do 

pieca, spacery do komórki po drewno, pa-

lenie 365 dni w roku, aby mieć ciepłą wodę 

do kąpieli, brud i bałagan w domu oraz... 

śmierdzące dymem ubrania. Nie jestem 

już młodziutka, a na przestrzeni kilku lat 

moje zdrowie się pogorszyło. [...] Na szczę-

ście moje dzieci znają mnie bardziej, niż ja 

siebie i pewnego dnia dostałam od nich in-

formację, że wkracza ekipa, która wymieni 

piec. Teraz nie muszę dźwigać drewna do 

pieca z komórki, syn nie musi przyjeżdżać 

specjalnie rąbać drewno, nie muszę wsta-

wać w nocy, mogę wziąć prysznic o każdej 

porze dnia, wnuki w końcu mają czystą 

i ciepłą przestrzeń do zabawy i nie leci czar -

ny, śmierdzący dym z komina. [...]  Można 

tak wymieniać bez końca - ale chyba naj-

ważniejsze to jest to, że nie trujemy się 

już dymem w domu. Bardzo dziękuję za tę 

możliwość. Bez dotacji nie byłoby pienię-

dzy, aby ten piec wymienić i dziękuję moim 

dzieciom, chociaż jeszcze im tego nie po-

wiedziałam. Zabieramy się teraz za remont 

- w końcu ma sens ;)

Zmiana komfortu życia niesamowita ...

Aż chce się wiersze pisać!

„Koniec ery kominkowej”

W naszym domu było miło 

gdy w kominku się paliło...

Ogień drewno chciwie łapał,

kto niósł szczapy, ciężko sapał.

Pół pokoju pył przesłaniał 

człowiek wciąż ze ścierką ganiał.

Chociaż ciepło, to te dymy 

już okropnie nas męczyły...

Dość już! Trzeba w końcu rzec 

nadszedł czas by ZMIENIĆ PIEC!

Tu okazja doskonała,

inwestycja choć nie mała 

wielce się opłacać może 

gdy nas miasto dopomoże.

Więc decyzja w mig podjęta 

Już dachówka przesłonięta 

panelami co ze słońca 

prąd nam dają wciąż bez końca 

A do tego pompa ciepła 

by energia nie uciekła 

i by ciepło w domu było 

choć palenie się skończyło.

Wszystko działa znakomicie 

i zmieniło nasze życie 

Pełną piersią oddychamy 

i o ekologię dbamy!

Zbigniew, Ołbin
 

Wymieniłem piec na 

ogrzewanie elektryczne

Dariusz, Poświętne
 

Wymieniłem piec na 
ogrzewanie gazowe Renata, Wojszyce

Wymieniłam piec na 
ogrzewanie gazowe

Grażyna, Maślice

Wymieniłam piec na
 

ogrzewanie gazowe

Anna, Kowale

Wymieniłam piec na 
pompę ciepła

Koniec ery 
kominkowej - prace 
naszych laureatów
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Tyle pieców zlikwidowali 
mieszkańcy z pomocą 
programów KAWKA i KAWKA 
Plus. Z miesiąca na miesiąc likwidujemy 
kolejne, domowe źródła smogu, wspólnie 
poprawiając jakość powietrza we Wrocławiu. 
W których częściach miasta usunięto najwięcej 
starych pieców?

W latach 2014-2020 z nasze-
go miasta zniknęło ok. 9,5 
tys. „kopciuchów”. Jak po-
kazuje mapa z podziałem na 
dawne dzielnice Wrocławia, 
najwięcej pieców zostało zli-
kwidowanych w Śródmieściu 
(4346 sztuk), dalej mamy 
Krzyki (2277) i Fabryczną 
(1699).

Ok. 200 mniej przy ulicy 
Jedności Narodowej

Rekordzistą wśród wrocław-
skich ulic jest ul.  Jedności 
Narodowej, która w ostatnich 
latach „straciła” aż 191 pie-
ców na paliwa stałe. Równie 
dobrze z walką o czyste po-
wietrze radzą sobie miesz-
kańcy ulic: Żeromskiego (183 
usunięte piece), Daszyńskie-
go (142), Traugutta (139) czy 
Pomorskiej (128). 

Top 10 wrocławskich ulic, 
z których w ostatnich latach 
zniknęło najwięcej nieeko-
logicznych systemów ogrze-
wania, zamykają: ulica Grun-
waldzka (95) i Mościckiego 

(94). W sumie z dziesięciu 
ulic stolicy Dolnego Śląska 
zniknęło ponad 1,5 tysiąca 
pieców. Zdecydowana więk-
szość z nich to część Śród-
mieścia.

– Lista „rekordowych” ulic 
nie dziwi, ponieważ jest 
zgodna z wynikami badań 
dotyczącymi zagęszczenia 
źródeł ciepła na paliwa stałe 
na terenie Wrocławia. Cie-
szy fakt, że wymianą pieców 
tak aktywnie zainteresowa-
li się mieszkańcy kamienic, 
wpływając pozytywnie na 
komfort życia swój i swo-
ich sąsiadów oraz znacznie 
poprawiając bezpieczeń-
stwo budynków, w których 
żyją – podkreśla Anita Luda, 
wrocławski doradca energe-
tyczny.

Kolejne „kopciuchy”  
do likwidacji

We Wrocławiu wciąż wiele – 
w kontekście walki o czyste 
powietrze – jest jednak do 
zrobienia! 

 
Do wymiany piece 
w 18 tys. lokali

P r z e d  w r o c ł a w i a n a m i 
prawdziwa lekcja lokalne-
go patriotyzmu. Do połowy 
2024 r. wszyscy posiada-
cze pieców węglowych 1.  
i 2. klasy oraz bezklaso-
wych powinni wymienić 
je na ekologiczne źródło 
ogrzewania.

– Teraz jest najlepszy mo-
ment na wymianę pieca, bo 
tylko do końca 2021 roku 
można otrzymać tak wy-
sokie dofinansowanie. Cały 
proces formalny oraz sama 
zmiana sposobu ogrzewa-
nia to nie jest skomplikowa-
na sprawa. Większość firm 
instalatorskich wypełnia 
formalności w imieniu swo-
ich klientów. Miasto również 
pomaga na każdym etapie, 
wystarczy zadzwonić na 
infolinię 71 799 67 99 – wy-
tłumaczymy krok po kroku, 
jak skorzystać z miejskich 
dotacji – dodaje Anita Luda.

Zlikwidowane 
piece we Wrocławiu

Stare Miasto

279

Fabryczna

1699

Śródmieście

4346

Psie Pole

904

Krzyki

2277

Z Wrocławia zniknęło już ponad 9,5 tys. „kopciuchów”

Ulice, na których wymieniono 
najwięcej „kopciuchów”

Miejsce
w rankingu

Ulica

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

9

10

ul. Jedności Narodowej

ul. Żeromskiego

ul. Daszyńskiego

ul. Traugu�a

ul. Pomorska

ul. Trzebnicka

ul. Nowowiejska

ul. Chrobrego

ul. Sienkiewicza

ul. Gajowa

ul. Grunwaldzka

ul. Mościckiego

Liczba 
wymienionych 

pieców

191

183

142

139

128

121

111

110

110

95

95

94

Dane dot. wymienionych pie-
ców w poszczególnych czę-
ściach Wrocławia są orienta-
cyjne i dotyczą lat 2014-2020.
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Z Wrocławia zniknęło już ponad 9,5 tys. „kopciuchów”

We Wrocławiu 1 lipca 2024 roku wchodzi zakaz użytkowania pieców pozaklasowych oraz pieców najniższych klas, tzw. kop-
ciuchów. Dodatkowo mieszkańców obowiązuje zakaz spalania odpadów i palenia np. węglem brunatnym. O stosowanie się do 
przepisów uchwały antysmogowej dbają strażnicy miejscy, którzy w sezonie zimowym kontrolują, jakie piece użytkują wro-
cławianie i czym w nich palą.

– Kontrolujemy, informuje-
my, ale także karzemy, gdyż 
problem spalania odpadów 
nadal występuje – tłuma-
cz y Waldemar For ysiak, 
rzecznik Straży Miejskiej we 
Wrocławiu.

– Św iadomość zagrożeń 
dla zdrowia wynikających 
ze spalania rzeczy emitu-
jących trujące substancje, 
wymiana starych pieców – 
to wszystko może przynieść 
poprawę jakości powietrza 
w mieście. To od nas zależy, 
czy Wrocław będzie mia-
stem wolnym od smogu – 
podkreśla. 

Tysiące kontroli

Wrocławscy strażnicy miej-
scy tylko w 2020 r. przepro-
wadzili blisko 5 tys. kontroli 
i stwierdzili ponad 200 wy-
kroczeń, wystawiając 169 
mandatów na łączną kwotę 
ponad 46 tys. złotych.

W sezonie grzewczym, czyli 
od 1 października 2020 r. do 
28 lutego 2021 r. „licznik” 
wskazał 3854 kontrole i 121 
mandatów na kwotę ponad 
34 tys. zł.

Kontrole dokonywane są za-
równo bezpośrednio w lo-
kalach, jak i „z powietrza”, 
z wykorzystaniem nowo-
czesnych dronów z kamerą 
termowizyjną i głowicami 
badającymi zawartość dymu.

Jeżeli podejrzewamy, że 
ktoś pali w piecu niedo-
zwolone substancje, mo-
żemy to zgłosić pod ca-
ł o d o b o w y m  nu m e r e m 
alarmowym 986 lub przez 
for mu l a r z  n a  s t r on ie: 
w w w.wroclaw.pl/srodo-
wisko/formularz

Strażnicy miejscy dokonu-
jący kontroli mają pisemne 
upoważnienia prezydenta 
Wrocławia. Dzięki temu 
mogą wejść na teren nieru-

chomości przez całą dobę (do 
lokali prywatnych w godz. 
6.00-22.00). Mieszkańcy nie 
powinni utrudniać lub od-
mawiać przeprowadzenia 
takiej kontroli, gdyż jest to 
przestępstwo i grozi za to 
odpowiedzialność karna.

Grzywna do  
5 tys. złotych

Użytkownicy kotłów, pieców 
i kominków zobowiązani są 
do okazania kontrolującym 
dokumentów potwierdzają-
cych, że stosowane urządze-

nie grzewcze spełnia wyma-
gania uchwały - może to być 
np. instrukcja użytkowania, 
dokumentacja techniczna 
lub sprawozdanie z badań. 
Również zgodność paliwa 
z przepisami powinna być 
jednoznacznie w yk aza-

na odpowiednim świadec-
twem jakości otrzymanym 
od sprzedawcy.

Podczas pomiarów strażni-
cy mogą m.in. pobrać próbki 
popiołów. Sprawdzają także 
klasę pieca i na urządze-

niach, które należy wy-
mienić, zostawiają spe-
cjalne naklejki. – Mają 
one przypominać o tym, 
że w przyszłości, jeże-
li nie zastosujemy się do 
przepisów uchwały an-
tysmogowej, czyli nie 
wymienimy starego pie-
ca na system ekologiczny, 
może grozić nam grzyw-
na nawet do 5 tys. zł – 
kończy Forysiak.

Bartosz Moch

Liczba 
kontroli

Liczba skon-
trolowanych 

pieców

Liczba 
ujawnionych 

pieców poniżej 
kat. 3

Liczba 
mandatów

3854

Kwota 
mandatów

3216 1153 121 34 050 zł

Wyniki kontroli Straży Miejskiej Wrocławia

od 1.10.2020 r. do 28.02.2021 r.

Straż Miejska Wrocławia kontroluje, czym palimy.  
Kilka tysięcy interwencji rocznie

 zmienpiec.pl/kontrole

Podczas kontroli pobierane są m.in. próbki popiołów
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Wymiana pieca jeszcze nigdy nie była tak łatwa! Wejdź na stronę internetową, odpowiedz na trzy pytania i pobierz dedyko-
waną instrukcję w formacie PDF, która krok po kroku przeprowadzi cię przez proces wymiany ogrzewania na ekologiczne.

Pobierz instrukcję wymiany pieca ze strony zmienpiec.pl

Wystarczą trzy kliknięcia w spe-
cjalnym formularzu – czy żyje-
my w mieszkaniu, czy w domu 
jednorodzinnym, jesteśmy wła-
ścicielem, współwłaścicielem, 
a może najemcą i wreszcie, jakie 
ogrzewanie planujemy zamonto-
wać: elektryczne, gazowe, miej-
skie, olejowe lub pompę ciepła.  
Następnie ściągniemy instrukcję, 
która w przystępny sposób wy-
jaśni nam, jak wymienić system 
grzewczy na ekologiczną formę 
ogrzewania w naszej konkretnej 
sytuacji, jakich dokumentów po-
trzebujemy i gdzie powinniśmy je 
złożyć, aby otrzymać dofinanso-
wanie od miasta.

30 spersonalizowanych 
instrukcji 

Każda, spośród 30 instrukcji, 
zawiera m.in.: skrót najważ-
niejszych zasad, o których nale-
ży pamiętać podczas wymiany 
pieca, podsumowanie w posta-
ci listy kontrolnej oraz stronę, 
która przypomni o uproszczo-
nych przez miasto procedurach 
w związku z pandemią korona-
wirusa. Znajdziemy w niej tak-
że linki do niezbędnych załącz-
ników, przydatnych informacji, 
dane kontaktowe poszczególnych 
instytucji oraz praktyczne wska-
zówki.

– Instrukcja powstała z myślą 
o tych mieszkańcach, którzy 
chcą zająć się wymianą ogrze-
wania samodzielnie, zamiast 
zlecać cały proces zewnętrznej 
firmie. Może być również przy-
datna do bieżącego monitorowa-
nia postępów firmy. Osoby, które 
nie mają doświadczenia w takich 
inwestycjach, często nawet nie 
wiedzą, o co zapytać wykonaw-
cę. Z pomocą naszej instrukcji 
powinno być im dużo łatwiej – 
podkreśla Anita Luda, wrocław-
ski doradca energetyczny.

Warto pamiętać, że warunki, 
wynikające z miejskich progra-

mów dofinansowań, 
to tylko jeden element 
inwestycji. Żeby wy-
mienić piec – z dofi-
nansowaniem czy bez 
–  n a l e ż y  p r z e d e 
w s z y s t k i m  d z i a ł a ć 
zgodnie z obowiązują-
cymi w Polsce przepi-
sami.

– Jeśli podejmujemy 
się ta k iego zada n ia 
pierwszy raz, możemy 
nie zdawać sobie spra-
w y z pew nych obo-
wiązków, które należy 
dopełnić, by nasza in-
westycja była zgodna 
z ogólnopolskim pra-
wem – dodaje Anita 
Luda.

Instrukcją warto po-
d z ie l ić  s ię  z e  z n a-
j o m y m i ,  b l i s k i m i , 
sąsiadami, którzy za-
s t a n a w i ają  s ię  n a d 
wymianą ogrzewania, 
jednak nie wiedzą od 
czego zacząć.

Bartosz Moch

Elektryczne Gazowe Miejskie Olejowe Pompa
ciepła

Jakie ogrzewanie planujesz?3

Mieszkanie Dom jednorodzinny

Gdzie mieszkasz?2

Jestem
najemcą

Jestem
właścicielem

Jestem
współwłaścicielem

Jesteś właścicielem?1

Sprawdź, jak wymienić piec

Pobierz instrukcję i weź dopłatę.
Wystarczą trzy kliknięcia!

zmienpiec.pl/instrukcje
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Chcę przestać palić węglem. 
Mieszkam w starej kamie-
nicy. Boję się jednak wyż-
szych kosztów ogrzewania. 
Co mogę zrobić?

Gmina Wrocław zdaje sobie 
sprawę z ryzyka ponoszenia 
wyższych kosztów ogrze-
wania po likwidacji pieca na 
paliwa stałe. Dlatego urucho-
miliśmy dwa, bardzo ważne, 
programy. Jednym z nich jest 
Lokalny Program Osłonowy, 
w ramach którego miesz-
kaniec Wrocławia, który po 
1.01.2018 r. wymienił piec na 
paliwa stałe na ekologiczne 
źródło ciepła, może otrzymać 
miejskie dopłaty do ogrzewa-
nia. Drugim jest system zni-
żek i upustów w czynszach 
dla najemców lokali komu-
nalnych, którzy po 1.01.2020 r. 
uzyskali od zarządcy komu-
nalnego zgodę na zamia-
nę systemu grzewczego i ją 
przeprowadzili. Taki najem-
ca może liczyć na zwolnienie 
z opłaty za czynsz do końca 
roku 2022, a do 2025 na 50-
proc. ulgę w czynszu.

Trzy lata temu skorzystałem 
z programu KAWKA i chciał-
bym wymienić moje dzie-
sięcioletnie okna. Co powi-
nienem 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 
dotacyjnych KAWKA lub KAW-
KA Plus. Jednakże w ramach 
programu można wymienić 
jedynie stare, drewniane okna 
(o konstrukcji krosnowej, 
ościeżnicowej, zespolonej lub 
skrzynkowej). Jeżeli są to okna 
plastikowe, aluminiowe lub 
drewniane z szybą zespoloną, 
to niestety nie będzie można 
uzyskać dofinansowania do 
takiej wymiany.

W moim mieszkaniu nie 
można zainstalować pieca 
gazowego. Jakie ogrzewanie 
mam wybrać?

Wygodną i bezpieczną al-
ternatywą dla ogrzewania 
gazowego jest ogrzewanie 
elektryczne. Warto pamiętać, 
że oprócz tradycyjnych pie-
ców akumulacyjnych, współ-
cześnie bardzo popularne są 
również podłogowe i ścienne 
maty grzewcze oraz panele na 
podczerwień, które zużywa-
ją zdecydowanie mniej prądu 
niż piec akumulacyjny. Warto 
również zorientować się, czy 
istnieje możliwość zamonto-
wania pompy ciepła. Dokład-

nie taką samą dopłatę otrzy-
mamy na zainstalowanie pieca 
elektrycznego, olejowego, 
pompy ciepła, podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 
jak na piec gazowy. To miesz-
kaniec decyduje, jakie ogrze-
wanie 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 
kosztów poniesionych przed 
podpisaniem umowy o dofi-
nansowanie. Aby móc otrzy-
mać dopłatę do nowego pieca, 
wniosek o dofinansowanie 
musi być złożony, gdy w lokalu 
jest sprawny piec na paliwo 
stałe. Po złożeniu wniosku na-
stępuje wizja lokalna i uma-
wiany jest termin podpisania 
umowy o dofinansowanie. 
Dopiero potem można likwi-
dować stary piec.

Czy można otrzymać dopła-
tę na wymianę starego pieca 
gazowego na nowy?

W ramach programów KAW-
KA Plus i Czyste Powietrze 
można ot rz y mać dop ła-
tę na nowy piec wyłącznie 
w przypadku wymiany pieca 

na paliwo stałe na inny ro-
dzaj ogrzewania. Dodatko-
wo, aby otrzymać dopłatę na 
nowe ekologiczne ogrzewanie 
w programie KAWKA Plus, 
piec na paliwo stałe powinien 
być jedynym sprawnym źró-
dłem ciepła w lokalu. Jeśli tak 
nie jest, to dopłata przysługu-
je jedynie do likwidacji pieca 
na paliwo stałe.

W ramach ulgi termomoder-
nizacyjnej w podatku docho-
dowym właściciele domów 
jednorodzinnych mogą od-
pisać koszt zakupu nowego 
pieca od podstawy opodat-
kowania podatkiem docho-
dowym, niezależnie od tego, 
jaki rodzaj ogrzewania był 
zainstalowany wcześniej.

Przyłączenie do sieci cie-
płowniczej budynku należą-
cego do wspólnoty mieszka-
niowej

Decyzję o przyłączeniu bu-
dynku wspólnotowego do sie-
ci ciepłowniczej może podjąć 
jedynie wspólnota mieszka-
niowa. W tej sprawie należy 
skontaktować 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 budowla-
ne i następuje przyłączenie bu-
dynku do sieci ciepłowniczej.

Co mam rozumieć przez po-
jęcie kominek? Czym jest ko-
minek rekreacyjny?

Kom i nek rek reac y jny to 
i nsta lacja z w idoczny m, 
otwartym paleniskiem lub 
zamkniętym wkładem ko-
minkow ym z widocznym 
paleniskiem z naturalnym 
ciągiem, w którym ciepło 
powstałe w wyniku spalania 
paliwa stałego oddawane jest 
do pomieszczenia poprzez 
promieniowanie. W świetle 
uchwały antysmogowej ko-
minki z płaszczem wodnym 
traktowane są jak kocioł na 
paliwo stałe, gdyż rozprowa-
dzają ciepło. 

Mieszkam w domu jedno-
rodzinnym na terenie Wro-
cławia, czy mogę skorzystać 
z programu KAWKA Plus 
i Czyste Powietrze? 

Tak, programy KAWKA Plus 
i Czyste Powietrze można ze 
sobą łączyć. Należy pamiętać 
jednak, że łączna kwota uzy-
skanej dotacji nie może prze-
kroczyć 100% kosztów kwa-
lifikowanych. Dodatkowo, 
warto zaplanować kolejność 
ubiegania się o dofinansowa-
nie, ponieważ w programie 
KAWKA Plus wymianę ogrze-
wania można rozpocząć do-
piero po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie, natomiast 
do programu Czyste Powie-
trze przystąpić można nawet 
do pół roku od daty poniesie-
nia pierwszego kosztu wy-
miany ogrzewania.

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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Wrocławscy doradcy energetyczni chętnie udzielą odpowiedzi na dodatkowe pytania. Telefon: 71 799 67 99 (pn.-pt. w godz. 8-18)

Pytania i odpowiedzi
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Piec możesz w y mienić 
korzystając z pieniędzy 
z miejskiej dotacji. Jesz-
cze tylko w tym roku na 
mieszkańców czeka do 15 
000 zł w programie KAW-
KA Plus. Jeżeli nie chcesz 
samodzielnie zajmować się 
formalnościami oraz pro-
cedurą, skorzystaj z prze-
szkolonego instalatora. 
Wystarczy, że podpiszesz 
pełnomocnictwo, a wyko-

nawca przeprowadzi Cię 
przez cały proces.

– Współpraca publiczno-pry-
watna jest niezwykle ważna, 
żebyśmy wspólnie osiągnęli 
cel, jakim jest poprawa jakości 
powietrza w naszym mieście, 
poprzez likwidację starych 
pieców węglowych – mówi 
Rafał Guzowski, pełnomoc-
nik prezydenta ds. wymiany 
źródeł ogrzewania.

Urząd miejski  
nie promuje firm

W poniższej bazie znaj-
d z i e s z  m . i n .  w y k o -
n a w c ó w,  k t ó r z y  r o z l i-
czą się w Twoim imieniu 
z urzędem, czy przygotują 
niezbędne dokumenty. To 
tylko niektóre z firm do-
stępnych na rynku. Warto 
współ pracować z i nsta-
latorami, z których usług 

k or z y st a ł y  os oby z  n a-
szego bliskiego otoczenia.  
– Urząd Miejsk i Wrocła-
wia nie promuje żadnych 
w ykonawców, instalato-
rów ani firm. Chcemy je-
dynie ułatwić porównanie 
podmiotów, które przeszły 
specjalne szkolenie i są go-
towe do pełnienia roli peł-
nomocnika przy wymianie 

pieca. Zachęcamy również 
do zapoznania się z opi-
niami na temat danej fir-
my w internecie lub wśród 
znajomych – podkreśla Ka-
tarzyna Szymczak-Pomia-
nowska, dyrektor Depar-
tamentu Zrównoważonego 
Rozwoju UMW.

Marlena Stremler

www.zmienpiec.pl/instalatorzy

Prezentujemy bazę przeszkolonych instalatorów akcji „Zmień piec”. To firmy, które wzięły udział w specjalnych szkoleniach orga-
nizowanych przez miasto. Porównaj usługi i oferty konkretnych podmiotów. Sprawdź, czy dana firma oferuje pełnomocnictwo, 
pozwala na rozliczenie bezgotówkowe oraz jakie instalacje i usługi dodatkowe ma w ofercie. Pełna wersja bazy jest na bieżąco po-
większana i aktualizowana na stronie internetowej.

Procedura wydaje Ci się skomplikowana?  
Skorzystaj z pomocy instalatorów
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