Polska bez smogu.
Propozycja ustawy

Dlaczego potrzebujemy
zmiany prawa?
• Mamy najgorszą jakość
powietrza w Europie.
W całym kraju występują znaczne
przekroczenia norm pyłów
PM 2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu.

•
•

•

Smog negatywnie wpływa
na zdrowie Polaków.
25 - 35 tys. Polaków
rocznie umiera na skutek chorób i
powikłań wywołanych zanieczyszczonym
powietrzem.
Za bezpieczeństwo obywateli, także
zdrowotne odpowiedzialne jest państwo

•

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest
ogrzewanie budynków mieszkalnych.

•

Samorządy województw i gmin mają zbyt małe uprawnienia
i za mało pieniędzy, by skutecznie walczyć ze smogiem

•

Polacy obawiają się przerzucenia odpowiedzialności na ich
barki
a „ekologiczne” ciepło to wyższe koszty dla rodzin

Co zrobimy:
Zapewnimy finansowanie walki
ze smogiem ze środków
publicznych na poziomie

0,5% PKB rocznie.

Wprowadzimy minimalne normy
dla paliw i urządzeń grzewczych
(kotłów) dopuszczonych do
sprzedaży dla sektora
komunalnego.

Walka o czyste powietrze stanie
się zadaniem ustawowym.
Krajowy Program Ochrony
Powietrza (KPOP) będzie aktem
wykonawczym.

Obniżymy dopuszczalny poziom
zanieczyszczeń powietrza, od
którego Polacy są informowani
i alarmowani o jego stanie.

Co chcemy finansować
z pieniędzy publicznych
Ustawa zapewni
finansowanie zadań KPOP:

wymianę
źródeł ciepła
na ekologiczne,
w tym
podłączenie
i budowę sieci
ciepłowniczych,

zwiększenie
efektywności
energetycznej,
w tym
termomodernizacji
budynków,

wykorzystanie
OZE, zwłaszcza
w zakresie
energetyki
prosumenckiej,

edukację
ekologiczną
i zdrowotną

Polaków musi być stać
na czystą energię.
Wsparcie będzie dotyczyć nie tylko inwestycji ale też ew. wyższych
kosztów ekologicznego ogrzewania; będzie miało charakter socjalny
(skierowany do najuboższych), jak i ulg podatkowych.

wkład własny
w termomodernizację
oraz nowe źródła ciepła
będą mogli odliczyć
od podstawy
opodatkowania
w ramach PIT,

prawo do odliczenia
od podstawy
opodatkowania w PIT
zwiększonych kosztów
ogrzewania
w okresie 5 lat
od przeprowadzenia
inwestycji, jeśli opłaty
za nowe paliwo będą
wyższe niż przed
remontem,

prawo do pomocy
socjalnej na pokrycie
kosztów wkładu
własnego remontu
i wymiany źródła ciepła
oraz do dofinansowania
zwiększonych wydatków
na ogrzewanie.

Co zyskają obywatele
dzięki Ustawie

prawo do pomocy
inwestycyjnej na
poziomie
określonym
w Programie,

wkład własny w
termomodernizację
oraz nowe
źródła ciepła będą
mogli odliczyć
od podstawy
opodatkowania
w ramach PIT,

prawo do odliczenia
od podstawy
opodatkowania
w PIT zwiększonych
kosztów ogrzewania
w okresie 5 lat od
przeprowadzenia
inwestycji,
jeśli opłaty za nowe
paliwo będą wyższe
niż przed
remontem,

prawo do pomocy
socjalnej na pokrycie
kosztów wkładu
własnego remontu
i wymiany źródła
ciepła oraz do
dofinansowania
zwiększonych
wydatków na
ogrzewanie.

Obywatel nie zostaje sam

Jaka jest rola państwa:

jaka jest rola samorządu:

• zapewnienie finansowania

• utworzenie gminnego planu
zaopatrzenia w energię jako aktu
prawa miejscowego.

• zapewnienie systemu dystrybucji
środków publicznych
• uregulowanie prawne
• ulgi podatkowe i pomoc socjalna

• określenie poziomu pomocy
publicznej

• prowadzenie naboru wniosków o
finansowanie wymiany źródeł
ciepła, poprzedzonej
termomodernizacją budynku;

• kontrola i rozliczanie
przedsięwzięcia w ramach PZE

Co daje plan zaopatrzenia
w energię?

inwentaryzuje
wszystkie obecne
źródła ciepła
i systemy
zaopatrzenia
w energię

określa docelowy
model zaopatrzenia
w energię wraz
z docelowymi
standardami
termicznymi
budynków
i dopuszczalną
emisję źródeł ciepła

uwzględnia
uwarunkowania
lokalne, w tym
zastosowanie
odnawialnych
i alternatywnych
źródeł energii.

uwzględnia
ograniczenia
dotyczące
stosowania paliw
i urządzeń
energetycznych,
określone ustawami
bądź prawem
miejscowym
– regulacjami
przyjętymi przez
właściwy Sejmik.

System finansowania

Źródło:
Roczny plan finansowy, załącznik
do KPOP przygotowywany przez Ministra
Środowiska, obejmujący środki
publiczne w wys.0,5% PKB, w tym:

budżet państwa,
w tym wpływy
z handlu emisjami
(ETS),

środki Narodowego
i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska,

środki z funduszy
europejskich i innych
zagranicznych

System dystrybucji:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• projekty ponadlokalne:
• z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej
• sieci ciepłownicze i źródła zasilania tych sieci,
w tym kogeneracja i OZE
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– projekty lokalne
• kompleksowe termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła,
inwestycje w indywidualne i gminne
• źródła energii odnawialnej i prosumenckiej
• doradztwo energetyczne
Pomoc socjalna i ulgi podatkowe – zgodnie z właściwymi
ustawowymi regulacjami

Czyste powietrze
to nie koszt.
To inwestycja!
200 mld złotych. Szacuje się, że
tyle środków należy przeznaczyć
na podniesienie efektywności
energetycznej budynków w Polsce.
Koszty infrastruktury i wymiany
źródeł ciepła na niskoemisyjne to
kolejne 100 mld zł.

15 - 20 lat – tyle potrzeba czasu,
by usunąć źródła problemów i
zapewnić czyste powietrze w
Polsce na poziomie oczekiwanym
przez WHO.

Nie tylko czyste
powietrze.
Co jeszcze zyskamy?
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