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Pani 

Zofia Itman 

Radna Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 
Szanowna Pani Radna, 

 
 

odpowiadając na Pani zapytanie złożone podczas XL sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, która odbyła się 28 marca br., dotyczące wysokich cen lekkiego oleju 

opałowego dla odbiorców indywidualnych w gospodarstwach domowych i ewentualnych dopłat 

do zakupu lekkich olejów opałowych dla gospodarstw domowych, przekazuję następujące 

wyjaśnienia. 

 

 Program „Czyste powietrze” dedykowany jest właścicielom lub współwłaścicielom 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach 

jednorodzinnych. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie 

wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła 

spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

budynku. Nabór wniosków prowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Samorząd województwa nie uczestniczy w realizacji Programu, zatem nie ma prawnej 

możliwości alokacji środków na dopłaty do zakupu lekkich olejów opałowych dla odbiorców 

indywidualnych. 

 



W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przewiduje się gruntowną 

termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, w szczególności w zakresie 

ograniczania ubóstwa energetycznego, wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE, 

wymianą/modernizacją instalacji CO i CWU czy podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej. Elementem uzupełniającym projekty w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej budynków mogą być działania mające na celu podwyższenie ich 

standardów techniczno-użytkowych, tworzenie zielonych dachów, ogrodów wertykalnych, 

instalację systemów do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej oraz usuwanie barier 

architektonicznych/infrastrukturalnych. Zaplanowano także działania ograniczające zjawisko 

ubóstwa energetycznego oraz doradztwo energetyczne dla mieszkańców – jako element 

uzupełniający ww. operacje. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła jest możliwa w ramach 

kompleksowych projektów termomodernizacyjnych. Z dotychczasowych roboczych rozmów 

z przedstawicielami Komisji Europejskiej wynika, że dopłaty do zakupu paliw będą 

niekwalifikowalne. Ponadto w rozporządzeniu dotyczącym Funduszu wskazano, że nie wspiera 

on inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub 

spalania paliw kopalnych. 

 

      Z poważaniem 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

Jacek Bogusławski 

CZŁONEK ZARZĄDU 
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