KOMPENDIUM DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH WARSZTATY
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
W BYDGOSZCZY
z zakresu przepisów antysmogowych, dotacji
i pożyczek do wymiany ogrzewania
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Kompendium jest przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących
warsztaty usługowo-produkcyjne w Bydgoszczy. Publikacja została
przygotowana w ramach grantu Nasze Powietrze, otrzymanego
przez Bydgoski Alarm Smogowy od Polskiego Alarmu Smogowego i
Clean Air Fund. Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat
lokalnych przepisów antysmogowych oraz informowanie o
pożyczkach i programach dotacyjnych dostępnych dla lokalnych
przedsiębiorców przy wymianie ogrzewania na ekologiczne.
Kompendium powstało na bazie spotkania online,
przeprowadzonego wiosną 2022 roku dla właścicieli warsztatów
usługowo-produkcyjnych na bydgoskich osiedlach mieszkaniowych.
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PRZEPISY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Uchwała Antysmogowa dla województwa
kujawsko-pomorskiego.
Uchwała Nr VIII/136/19 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Od 01.09.2019 obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów, mułów,
miału, drewna o wilgotności powyżej 20%.
Zaostrzenie uchwały antysmogowej.
Uchwała Nr XXXV /510/21 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021
r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Obowiązuje od 01.01.2022 dla 8 obszarów:
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Nakło,
Inowrocław, Ciechocinek i Wieniec Zdrój.
Od 01.01.2022 zakaz instalacji pieców i kotłów na
paliwa stałe tam, gdzie dochodzi sieć ciepłownicza
lub gazowa.
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Zakaz dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które są głównym źródłem ogrzewania.
Dopuszczalne instalacje przy dostępie do
gazu lub sieci ciepłowniczej.
a. sieć gazowa
b. sieć ciepłownicza
c. ogrzewanie elektryczne
d. pompy ciepła
e. fotowoltaika
f. ogrzewanie olejowe kondensacyjne
g. ogrzewacze pomieszczeń, np. kominki i kozy,
jeśli nie stanowią podstawowego źródła ciepła
oraz spełniają wymogi Ekoprojektu
Dopuszczalne instalacje przy braku dostępu do
gazu lub sieci ciepłowniczej.
a. pompa ciepła
b. fotowoltaika
c. elektryczne
d. pellet drzewny (biomasa poniżej 20% wilgotności w stanie roboczym)
e. olejowe- kondensacyjne
f. kocioł na paliwo stałe spełniające wymogi
Ecodesignu
g. ogrzewacze pomieszczeń, np. kominki i kozy,
spełniające wymagania Ekoprojektu

Ogrzewacze pomieszczeń – tam, gdzie brak
dostępu do gazu i sieci ciepłowniczej.

Kotły klasy 5 – brak dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej.

1. Mogą stanowić mogą stanowić jedyne źródło ciepła, montaż musi być zgodny z par.132
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
(wyposażone w instalację ogrzewczą lub inne
urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami)
2. Piece i trzony kuchenne – tylko w budynkach do 3 kondygnacji, jeśli zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie potrzebne dla zakładów opieki
zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków
farmaceutycznych

Kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5
według normy PN-EN 303-5: 2012 odnośnie
prawności cieplnej oraz emisja zanieczyszczeń.
Jednocześnie kotły muszą spełniać wymogi
Ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
Eksploatacja kotła klasy 5 w omawianym przypadku ma charakter bezterminowy, a późniejsza możliwość przyłączenia budynku/lokalu do
sieci nie determinuje obowiązku likwidacji
źródła ciepła na paliwo stałe.

Kominki opalane drewnem z zamkniętym
wkładem kominkowym.
Mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidual- nej
oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w
pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze
wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej
kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3 oraz
spełniających wymagania dotyczące wentylacji,
o których mowa w § 150 ust. 9; posiadających
przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i
2 oraz § 145 ust. 1; w których możliwy jest
dopływ powietrza do paleniska kominka w
ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej
mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2
m/s – dla kominków o obudowie otwartej.
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Dyrektywa Ecodesign obowiązuje od 2020.
Dostępne na rynku powinny być tylko piece z certyfikatem Ekoprojektu. Aby otrzymać
certyfikat, urządzenie musi spełnić surowe wymagania emisyjne dla kotłów 5 klasy, zgodnie z
normą PN-EN 303–5:2012. Dodatkowo ważny jest próg emisji dla tlenków azotu, etykieta
energetyczna oraz informacja dotycząca przeciętnej sezonowej sprawności kotła.
Przepisy przejściowe dla obszarów, gdzie
jest dostęp do gazu i sieci ciepłowniczej.
Dla urządzeń oddanych do użytku przed
1.01.2022 obowiązują terminy określone w
uchwale antysmogowej z 2019 roku:
01.01.2024 – termin dla urządzeń poniżej klasy
3 (bezklasowe)
01.01.2024 – termin na dostosowania kominków do norm Ekoprojektu
01.01.2028 – termin dla urządzeń grzewczych
klasy 3 i 4
01.01.2030 – termin dla urządzeń klasy 5/Ekoprojekt
Przepisy przejściowe dla obszarów, gdzie nie
ma dostępu do gazu i sieci ciepłowniczej

01.01.2024 – dla urządzeń poniżej klasy 3 (bezklasowe)
01.01.2024 – termin na dostosowania kominków do norm Ekoprojektu
01.01.2028 – dla urządzeń grzewczych klasy 3
i4
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Uchwała nie przewiduje terminu wymiany kotła o klasie co najmniej 5, co skutkuje używaniem bezterminowym.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Dostępne dotacje i pożyczki dla przedsiębiorców: „Inteligentny rozwój” oraz „Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”.

Programu Inteligentny Rozwój: https://www.
poir.gov.pl

Wyszukiwarka dotacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji
mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dotacje dla nich zostały przewidziane przede
wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu
Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Sprawdź jakie masz możliwości wsparcia. Wybór spośród: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoba fizyczna, samorządy, organizacje, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty.
Następnie możemy wybrać dotacje dla poszczególnych województw, a także skorzystać z
filtrów, np. zaznaczając: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie.
Program Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego:
https://mojregion.eu/rpo/
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Dotacje i kredyty Perspektywa 2021 – 2027.

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane
będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty,
poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze
pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą
preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność
kredytową

Wsparcie dla małych przedsiębiorstw na rozwiązania ekologiczne.
Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie
energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel
też mogą być częścią projektu.
Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz tak-
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że starać się o dofinansowania na wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty
polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię
możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej. Pamiętaj, że niektóre możliwości
dofinansowania w tym obszarze to instrumenty
zwrotne, a nie dotacje.

PROGRAM PRIORYTETOWY EKO-KLIMAT

Założenia programu priorytetowego
Eko-klimat 2021 – woda, powietrze, ziemia.
• umorzenie do 15% kapitału
• oprocentowanie od 2%
• 0 zł prowizji
Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021
r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania
środków.
minimalna kwota 80 tyś
maksymalna – 100 % inwestycji
Link do szczegółowych informacji: https://
wfosigw.torun.pl/ zakładka Programy
Beneficjenci programu.
a. osoby fizyczne
b. osoby prawne
c. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

a. poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach
programu Czyste Powietrze
b. zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem,
których planowany minimalny przebieg roczny
będzie wynosił 20 tys. km
c. budowa/przebudowa sieci gazowych
d. budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania
e. zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów;
Korzyści dla beneficjentów.
a. umorzenie do 15 procent kapitału
b. bez prowizji - brak ukrytych kosztów
c. stabilne oprocentowanie
d. spłata nawet do 15 lat
e. uproszczona forma wnioskowania
f. możliwość skorzystania z umorzenia nawet w
przypadku współfinansowania zadania ze
środków UE
Warianty pożyczek.

Rodzaje przedsięwzięć w obszarze ochrony
powietrza.
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Wariant 1 – umorzenie pożyczki
a. forma dofinansowania pożyczka – 100%
kwoty dofinansowania
b. oprocentowanie 2,49% w stosunku rocznym

(0,7% stopy dyskontowej, obecnie wynosi 3,55)
c. okres spłaty pożyczki od 5 lat (60 miesięcy) do
15 lat (180 miesięcy)
d. karencja w spłacie pożyczki do 36 miesięcy
e. częściowe umorzenie pożyczki od 5% do 15%,
poziom umorzenia zależny jest od okresu spłaty pożyczki i narasta z każdym kolejnym rokiem
o jeden punkt procentowy, wg schematu: 5 lat
(60 miesięcy) – 5 %, 6 lat (72 miesiące) – 6% itd.
aż do 15 lat (180 miesięcy) – 15%
Wariant 2 – bez umorzenia pożyczki
a. forma dofinansowania pożyczka – 100%
kwoty dofinansowania pożyczka
b. oprocentowanie 2,0% w stosunku rocznym
c. okres spłaty pożyczki od 2 lat (24 miesiące)
do 15 lat (180 miesięcy)
d. karencja w spłacie pożyczki do 36 miesięcy
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Kontakt Eko-klimat 2021.
Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62-12-361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl
Informacja w zakresie pomocy publicznej
i oceny sytuacji finansowej:
Paweł Rzeszotarski, tel. 56 62-12-398
pawel.rzeszotarski@wfosigw.torun.pl
Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359
izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

WYSZUKIWARKA EKO-DOTACJI
Jak wyszukać pożyczkę lub dotację ekologiczną?
Wyszukiwarka ekodotacji jest dostępna na stronie internetowej: https://ekodotacje.ios.edu.
pl/#/beneficiaries/biznes
Aby wyszukać dotację przeznaczoną dla ciebie,
wybierz grupę, do której przynależysz spośród
kategorii biznes, gospodarstwa domowe, instytucje, organizacje, rolnicy i hodowcy oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Następnie
wybierz inwestycję, którą planujesz, spośród
kategorii badania, budynki – infrastruktura –
sprzęt, edukacja, gospodarka odpadami i gleby,
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gospodarka wodna, inne, wsparcie techniczne i
zielona infrastruktura.
Na koniec pozostaje wybór województwa,
w którym planujesz inwestycje.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz znaleźć lub
dodać program, możesz zadzwonić na infolinię, pod numerem 22 340 40 65 w godzinach 917 w dni robocze.
Wyszukiwarka Ekodotacji jest projektem Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu – Instytutu
Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu
Badawczego.

EKOPOŻYCZKI i EKOKREDYTY
Co to są ekopożyczki i ekokredyty?
Ekokredyty – oferowane są także na takie cele
jak np. na modernizację budynku poprzez zamontowanie w nim pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy wymianę kotła na ekologiczny.
Ekopożyczki – to rodzaj produktu bankowego,
z pomocą którego osoby fizyczne i przedsiębiorcy i mogą realizować inwestycje zmierzające do zapewnienia sobie niezależności energetycznej. W ramach rządowych programów
mających wspierać zachowania proekologiczne, ograniczenie emisji smogu do atmosfery,
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
modernizację sieci ciepłowniczych czy termomodernizację obiektów budowlanych z reguły
to przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferowanych przez rząd form finansowania na zasadzie
udzielenia pożyczki preferencyjnej, bezzwrotnej dotacji czy pożyczki na zasadach rynkowych.
Banki udzielające ekopożyczek i ekokredytów.
Eko kredyt w PKO BP ma on formę ekopożyczki, którą można zaciągnąć w kwocie od
1500 do 50 000 zł na okres od 2 do 120 miesięcy i przeznaczyć na zakup paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń i pojazdów ekologicznych
Eko Pożyczka w Pekao udzielana jest w kwocie od 5 do 70 tys. zł z prowizją 0%, jeśli minimum 75% kwoty zobowiązania przeznaczy się
na cele ekologiczne np. montaż fotowoltaiki,
zakup auta lub roweru elektrycznego, wymianę
pieca itp.
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Ekopożyczka ING dostępna jest w kwocie od
1 000 zł do 200 000 zł (okres spłaty do 10 lat);
jeśli kupi się dzięki niej urządzenia ekologiczne,
bank zwraca prowizję
Eko kredyt Alior Bank proponowany jest w
formie ekopożyczki na zakup ekologicznego
samochodu w kwocie od 30 000 do 200 000 zł
z okresem spłaty do 5 lat
Eko Kredyt Bank Spółdzielczy Grupa BPS
udzielany w kwocie od 2000 do 50000 zł na
okres od 6 do 84 miesięcy na zakup i montaż
instalacji OZE
Eko Kredyt Gotówkowy w Getin Bank dostępny w kwocie do 40 000 zł z okresem spłaty
do 10 lat na zakup urządzeń ekologicznych (np.
paneli fotowoltaicznych, pieca na biomasę, czy
też pompy ciepła).

POMOC W BYDGOSZCZY
Baza instalatorów ogrzewania.
Bydgoski Alarm Smogowy utworzył internetową bazę instalatorów ogrzewania dla Bydgoszczy pod adresem https://bydgoskialarmsmogowy.pl/baza/
Działanie to zostało zrealizowane dzięki grantowi „Nasze Powietrze” od Polskiego Alarmu
Smogowego i Clean Air Fund.
Do bazy wpisane zostały firmy, które wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez
BAS. Podczas szkolenia, instalatorzy zostali zaznajomieni z obowiązującymi przepisami antysmogowymi oraz dostępnymi dotacjami. Bydgoski Alarm Smogowy nie promuje żadnych
wykonawców, instalatorów ani firm.
Baza umożliwia mieszkańcom porównywanie
usług i ofert konkretnych podmiotów.
W bazie można wyszukiwać firmy według typu
instalacji. np. ogrzewanie miejskie, ogrzewanie

14

gazowe, pompa ciepła, itd. oraz według oferowanych usług, np. usługa instalacji centralnego
ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, demontaż
instalacji grzewczych, płatność ratalna, doradztwo techniczne, itd.
W bazie warto sprawdzić, czy dana firma oferuje usługę pełnomocnictwa i czy pozwala na
rozliczenie bezgotówkowe. Instalatorzy instalacji grzewczych mogą występować w roli pełnomocników w zakresie wymiany pieca i wziąć
na siebie załatwienie formalności związanych z
rozliczeniem kosztów dotyczących wymiany
ogrzewania. Klienci chwalą sobie to rozwiązanie, w wielu wypadkach był to argument decydujący o likwidacji pieców na węgiel lub drewno.
Taka forma współpracy nie zwalnia z podpisania umowy z wykonawcą, któremu udzielamy
pełnomocnictwa. Umowa powinna określać
wzajemne prawa i obowiązki, termin i koszt

wykonania, sposób rozliczenia, itd. Podkreślić
należy, że w przypadku ewentualnych kłopotów z wykonawcą, to właśnie umowa, zawarta
w formie pisemnej, jest dokumentem, na który
można się powoływać.
Ekologiczne punkty konsultacyjne Miasta
Bydgoszczy.
Stowarzyszenie Bydgoskie Alarm Smogowy
wraz z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju
obsługuje ekologiczne punkty doradczo-konsultacyjne Miasta Bydgoszczy. W punktach można
uzyskać bezpłatne doradztwo w zakresie:
a. informacja o obowiązujących przepisach antysmogowych
b. pomoc w uzyskaniu dotacji do wymiany ogrzewania (wypełnienie/weryfikacja wniosków)
c. wyliczenie kosztów inwestycji oraz kwoty dotacji
d. analiza kosztów ogrzewania
e. pomoc we wpisie do CEEB
Na konsultacje z ekodoradcą można umawiać
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się pod numerem tel: 786 653 426 na wizyty domowe lub w dwóch punktach konsultacyjnych:
BCOPiW
ul. Gdańska 5
poniedziałki 16:00 – 19:30
środy 16:00 – 19:30
ZS nr 8 na Miedzyniu
ul. Pijarów 4
pokój nr 114
wtorki 16:00 – 19:30
czwartki 16:00 – 19:30
Punkty doradczo konsultacyjne zostały uruchomione w ramach projektu „Czy wiesz czym
oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna LIFE MAPPING AIR/PL” finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz współfinansowany przez NFOŚiGW.

