
 

 

 Jasło, 26 lutego 2021 r. 

 
Szanowni Państwo! 

Zanieczyszczenia powietrza mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, powodując wiele dolegliwości 
układu oddechowego i krwionośnego. Powietrze uważa się za zanieczyszczone, kiedy stężenie pyłów 
PM 2,5 oraz PM 10 jest przekroczone. Niestety, w Polsce głównym źródłem tych pyłów są paleniska 
domowe i transport drogowy.  

Na terenie naszego województwa obowiązuje, przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego   
w 2018 roku, uchwała antysmogowa, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców 
i kominków na paliwo stałe. Uchwała ta w praktyce reguluje czym i w czym można palić w domowych 
kotłowniach.  

Zatem, w związku z obowiązkiem wymiany źródeł ciepła, jaki nakłada na nas ta uchwała, konieczne jest 
pozyskanie informacji o źródłach ciepła, z których Państwo korzystają. Posłużą one do poszukiwania 
odpowiednich form pomocy dla mieszkańców, zarówno w zakresie wymiany pieców, jaki i też 
termomodernizacji budynków. W załączeniu przesyłamy ankietę, o której wypełnienie i zwrot prosimy 
do 20 kwietnia 2021 r.  

Jednocześnie przypominamy, że na mocy uchwały antysmogowej wprowadzone zostały następujące 
regulacje: 

1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:  

 węgla brunatnego 

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem 

 paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12% 

 biomasy o wilgotności powyżej 20% 
2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy. 
3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko 

do 1 stycznia 2022 r. 
4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r. 
5. Kotły klasy 5 lub spełniające normę tzw. ekoprojektu pozostają legalne bezterminowo. 

  
Terminy wymiany źródeł ciepła niespełniających wymogów klasy 5., w zależności od daty ich wieku, 
odpowiednio do końca roku: 

  

Z pełną treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego  pod linkiem: https://bip.podkarpackie.pl/images/LII/869.pdf 

Dodatkowo informujemy, że istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany 

https://bip.podkarpackie.pl/images/LII/869.pdf


 
 

 

dotychczasowych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające wszystkie powyższe normy kotły. 

Szczegółowe informacje poniżej.  W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod 

nr tel. 13 44 86 384.     

Z poważaniem 

Ryszard Pabian 

Burmistrz Miasta Jasła 

 

Możliwości otrzymania dofinansowania  

Program „Czyste Powietrze” 

To rządowy program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wspiera także instalację odnawialnych źródeł energii. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Jest on 

szczególnie korzystny dla osób z niższymi dochodami lub chcących wymianę źródła ciepła wykonać 

wraz z termomodernizacją. 

Mieszkańcy Jasła mogą składać wnioski o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie lub za pośrednictwem strony internetowej: 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl. 

Bliższych informacji udziela WFOŚiGW w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,  

tel. 17 853 63 61 w. 222 lub 333,  e-mail: portal@wfosigw.rzeszow.pl oraz punkt informacyjny Urzędu 

Miasta Jasła przy ul. Sokoła 8. 

Program „Mój prąd” 

To rządowy program przeznaczony na wspieranie finansowe instalacji paneli fotowoltaicznych dla osób 

fizycznych, w tym roku obejmie też przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy do 

zarządzania energią w domu, rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu oraz 

lokalne magazyny energii. Według zapowiedzi rządu szczegóły funkcjonowania programu zostaną 

przedstawione pod koniec I kwartału 2021 r., rozpoczęcie kolejnego naboru przewiduje się na pierwsze 

półrocze 2021 roku. 

Odliczenia od podatku 

Wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i odnawialne 

źródła energii w domach jednorodzinnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania do kwoty 

53 tys. zł (po odliczeniu ewentualnych dotacji). 

Co zrobić przed wymianą kotła 

Jeżeli z jakichś powodów wymiana kotła na paliwo stałe odwleka się, zalecamy, by zainteresować się 

metodą palenia od góry opisaną na stronie internetowej: https://czysteogrzewanie.pl/, 

https://um.jaslo.pl/pl/. 
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