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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
 

 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie 

emisji pyłów oraz  innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń 

powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 

2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.  

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej:  

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie 

 

 

Punkt obsługi klienta: 

Oddział w Legnicy  

ul. Okrzei 16  

59-220 Legnica  

(76) 862 92 19  

(76) 862 07 47 

email: legnica@fos.wroc.pl  

 

 

Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu 

(+48) 607 700 370 

 

Infolinia NFOŚiGW 

(+48) 22 459 09 45 
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Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania, które nie zostały udzielone 

podczas spotkania w dniu 9 października 2018 r. w Sali Wiejskiej w Serbach w 

sprawie programu "Czyste Powietrze".  

 

1. W przypadku zrealizowanej inwestycji np. wymiana kotła i uzyskanej dotacji – 

trwałość przedsięwzięcia musi być zachowana przez 3 lata. Co w przypadku 

sprzedaży nieruchomości lub np. przepisania nieruchomości na innego członka 

rodziny. Kto jest odpowiedzialny za trwałość przedsięwzięcia? Czy odpowiada 

nowy właściciel i czy w takim przypadku następuje zmiana warunków umowy 

(aneks do umowy)? 

Odpowiedź: 

- w przypadku sprzedaży lub np. przepisania nieruchomości na innego członka 

rodziny, w nowym akcie notarialnym powinien być zapis, że na urządzenia 

pozyskano dotacji i nowy właściciel jest odpowiedzialny za trwałość 

przedsięwzięcia. Natomiast jeśli chodzi o pożyczkę to dalszej spłaty dokonuje 

poprzedni właściciel nieruchomości, który zawarł umowę z WFOŚiGW. 

 

2. Jeżeli na nieruchomości ciąży hipoteka (właścicielem nieruchomości jest bank)                          

a wniosek na wymianę np. kotła grzewczego składa do WFOŚiGW właściciel 

nieruchomości, kto w takim przypadku składa wniosek o dofinansowanie? 

Odpowiedź: 

- Jeżeli właściciel posiada kredyt hipoteczny na nieruchomości, nie ma to 

znaczenia dla WFOŚiGW, wniosek składa właściciel nieruchomości, który jest 

wpisany w akcie notarialnym i to on będzie podejmował wszelkie zobowiązania 

względem WFOŚiGW.  

 

Odpowiedzi udzieliła: Doradca energetyczny A. Sobańska WFOŚiGW Wrocław. 
 


