
Ekologia to nie tylko pusty slogan, to nasza przyszłość i dobrostan. 
Spójrzmy, jak zadbać o nasze najbliższe otoczenie. 

Myśl
eko-logicznie



Wszystko zaczyna 
się od powietrza

POWIETRZE PEŁNE JEST ZANIECZYSZCZEŃ, 
wpływa to realnie na nasze życie i stan planety. 

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH POWODUJE WZROST 
ŚREDNIEJ TEMPERATURY NA ZIEMI,
co obserwujemy w zmianach klimatu.

JUŻ NIE DZIWIĄ NAS MIEJSKIE ZANIECZYSZCZENIA I SMOG,
które realnie wpływają na samopoczucie, a nawet wywołują choroby.



Wpływ zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie

UKŁAD NERWOWY – choroba Alzheimera, udar mózgu, 
problemy z pamięcią i koncentracją, niepokój, depresja

UKŁAD KRWIONOŚNY – zawał serca, choroba 
niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność, 
nadciśnienie tętnicze

UKŁAD ROZRODCZY – zaburzenia gospodarki 
hormonalnej, bezpłodność, obumarcie płodu, 
przedwczesny poród

UKŁAD ODDECHOWY – częste infekcje dróg oddecho-
wych, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuca, 
zwiększona podatność na zapalenie płuc i oskrzeli

DZIECI – zaburzenia rozwoju umysłowego, częstsze 
infekcje – zaburzenia układu odpornościowego, astma



Wspólnym zaangażowaniem 
możemy odzyskać świeże powietrze!



Przychodzi z pomocą ustawa 
antysmogowa, która zakłada:

DO KOŃCA 2022 ROKU 
obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno poniżej III klasy 
według normy PN-EN 303-5:2012

DO KOŃCA 2026 ROKU 
obowiązek wymiany kotłów klasy III lub IV według normy PN-EN 303-5:2012

OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU 
kominki będą musiały posiadać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% bądź spełniać
wymagania ekoprojektu (np. przez wyposażenie w elektrofiltr).

OD 1 LIPCA 2017 ROKU 
obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

OD 1 MARCA 2021 ROKU 
nastąpiła zmiana oznaczeń etykiet energetycznych. 
Szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-energetyczne



Realizację przepisów ustawy antysmogowej 
wspierają następujące projekty:

Program 
„CZYSTE POWIETRZE”

Program 
„MÓJ PRĄD”

Ulga 
TERMOMODERNIZACYJNA



wymianę starego 
pieca lub kotła

dokumentację
 np. audyt energetyczny

ocieplenie budynku, 
wymianę okien, drzwi 

i bram garażowych

mikroinstalację 
fotowoltaiczną 

wentylację mechaniczną 
z odzyskiem ciepła

ZAKŁADA DOFINANSOWANIE NA: 

Szczegółowe informacje i pomoc w złożeniu wniosku, rozliczeniu dofinansowania, można uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym, 
który znajduje się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10. 

 

PUNKT CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 
od 7:30 do 14:30. Telefon kontaktowy: 572 842 876. 

Informacje o programie dostępne są również  na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
https://www.wfos.krakow.pl/ w zakładce „Czyste powietrze”.

Program
„Czyste Powietrze” weź dotację nawet 37 000 zł!



Ulga 
termomodernizacyjna
możesz odliczyć wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym 
w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały poniesione.

Ulgę można połączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych 
w okresie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy nie skorzystamy z innej formy 
dotacji. Jednak kwota nie może być wyższa niż 53 000 zł.
.  
Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

    • według skali podatkowej (17% lub 32%),
    • według 19% stawki podatku liniowego,
    • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI?
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:



„Mój prąd 2021” dofinasowanie na fotowoltaikę.

PROGRAM OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ 
MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 
(o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW), 
na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA ZALEŻY 
OD KOSZTÓW INWESTYCJI. 
Dotacja obejmuje do 50% poniesionych kosztów mikroinstalacji, 
nie więcej niż 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: mojprad.gov.pl. 



Za naruszenie przepisów 
uchwały antysmogowej
może być nałożony mandat 
do 500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł.

• stwierdzenia spalania odpadów 
• w przypadku podejrzenia o spalanie odpadów, 
   jeśli  badania próbki popiołu to potwierdzą 
• spalania drewna o wilgotności 
   powyżej 20% 

KARA GRZYWNY MOŻE BYĆ 
NAŁOŻONA W PRZYPADKU:

• potwierdzenie, że kocioł spełnia 
   wymagania ekoprojektu 
•  certyfikat jakości węgla 

Jeśli sprzedawca nie przekazał świadectwa jakości węgla 
lub masz podejrzenia co do jego wiarygodności, zgłoś 
sprawę do Inspekcji Handlowej lub przy pomocy formu-
larza EkoInterwencji www.powietrze.malopolska.pl/
ekointerwencja/.

NALEŻY ZADBAĆ  O ODPOWIEDNIĄ 
DOKUMENTACJĘ I W TRAKCIE 
KONTROLI PRZEDSTAWIĆ: 



O stan powietrza może zadbać 
każdy domownik, praktykując 
codzienne oszczędności. 

PRZEPIS NA OSZCZĘDZANIE PRĄDU BEZ WYRZECZEŃ

1. Wymień żarówki na energooszczędne.

2. Kupuj sprzęty z możliwie wysoką klasą energetyczną.

3. Nie korzystaj z trybu czuwania (stand-by) urządzeń, których rzadko używasz, wyłącz je. 

4. Wyciągaj ładowarki z kontaktów po skończonej pracy. 

5. Prasuj zawsze większą liczbę ubrań, by nagrzewać żelazko tylko raz.

6. Zapełniaj maksymalnie pralkę i zmywarkę. 


