
Wymiana systemów ogrzewania 
w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji

Gmina Krościenko nad Dunajcem przystąpiła do realizacji Projektu  
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałań: 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR.

Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania 
mieszkań. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie 
stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Interwencja w działaniu jest skierowana na 
wymianę systemu ogrzewania, w tym starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych 
na biomasę  i pompy ciepła.

Wsparcie jest uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej 
w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. 
W rezultacie spowoduje to zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku, a tym 
samym zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy

Interwencja w działaniu jest skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. 
Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła:
• wykorzystujące biomasę
• wykorzystujące ciepło/energię z powietrza lub ziemi (pompa ciepła).

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wynosi nie więcej niż 8 tys. zł/
kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz 6. tys. zł/instalację w przypadku 
kotłów na biomasę i pomp ciepła.

• wniosek o wypłatę dotacji,
• trzy sztuki kserokopii faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Inwestora,
• dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki,
• sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu 

ogrzewania protokół odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające co 
najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałym odłączeniu Starego źródła ciepła 
i montażu Nowego źródła ciepła,

• w przypadku montażu kotła na biomasę kserokopię dokumentu – aktualny 
certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez laboratorium badawcze 
posiadające akredytację Centrum Akredytacji – kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem,

• potwierdzenie złomowania Starego źródła ciepła.

DBAJ O NASZE

www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
POWIETRZE

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie 
Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Celem projektu jest poprawa 

jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.

NIE TRUJ OKOLICY!



Pył zawieszony - czym jest i jak 
wpływa na nasze zdrowie?
Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu 
i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony 
może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często 
źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również 

Uchwała antysmogowa w województwie małopolskim

Wpływ wymiany systemu ogrzewania 
na jakość powietrza

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa dla Małopolski. Do końca 
2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które 
spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 
klasę 4. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany 
mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem pragnie poinformować mieszkańców Gminy, 
że możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wymiany kotłów węglowych na kotły 
na pellet i kotły na ekogroszek na terenie Gminy. Dotacja oferowana przez Urząd 
Gminy jest obecnie jedyną formą wsparcia takich działań. Mieszkańcy mogą uzyskać 
do 14 000 złotych na montaż kotłów na biomasę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Operatorem programu 
w celu poznania szczegółów dotyczących uzyskania dotacji.

Za niską emisję uznaje się tzw. emisję komunikacyjną i emisję pochodzącą z lokalnych 
kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. Umownie przyjmuje 
się, że emitorami są wszystkie kominy o wysokości do 40 metrów, czyli wszystkie 
kotłownie domowe oraz większość obiektów komunalnych i użyteczności publicznej. 
Wyniki badań jednoznacznie stwierdzają znaczne przekroczenie norm europejskich 
dotyczących stężenia pyłów i substancji toksycznych w powietrzu. Badania jakości 
powietrza przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
wskazują na dwudziestokrotnie większe stężenie benzo(a)pirenu, groźnej, toksycznej 
i rakotwórczej substancji, w okresie grzewczym w stosunku do stężenia latem i wiosną. 
Takie stężenie jest charakterystyczne dla procesów spalania w nieefektywnych 
kotłach grzewczych i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludności, a także roślin 
i zwierząt.

spalanie odpadów w tych kotłach, które, choć jest nielegalne i powoduje poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. 
Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację - zarówno 
w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia 
pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy 
wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa - w przypadku kotłów 
zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż 
w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla. 
Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, 
chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz 
obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te 
mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach 
oddechowych i większych oskrzelach, natomiast pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra 
mogą również przenikać do krwi. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne 
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA (m.in. benzo(a) piren), 
metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Inhalowane do płuc pyły mogą powodować 
różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, 
szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia 
infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób 
alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie 
objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, 
dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej 
podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie 
przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać 
do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ 
na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko 
zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. 

Zawarty w pyle benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, za to dużą 
toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. 
Związki te mają udowodnione właściwości kancerogenne (rakotwórcze) i mutagenne 
(powodujące mutacje genetyczne, co oznacza, że reagują z DNA).

Co redukuje niską emisję?
• zamiana paliwa stałego (węgiel kamienny lub brunatny) na paliwa ciekłe (lekki 

olej opałowy) czy energię elektryczną; 

• zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym pomp 
ciepła i kolektorów słonecznych, jako źródeł bezemisyjnych;

• zamiana istniejących źródeł spalania na źródła nowoczesne, wysokowydajne 
energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania 
oraz wydajność cieplną kotła lub przystosowane do spalania wyselekcjonowanych 
paliw stałych, w tym paliwa „bezdymnego”; 

• rezygnacja z indywidualnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci cieplnych.


