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Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zapowiedział 
start programu „Mój elektryk”. Na do-
płaty przeznaczył 500 mln zł. Jak zaznacza 
szef resortu klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka, elektromobilność nie jest modą, a 
realnym narzędziem poprawy jakości życia 
i zdrowia. 

„Mój elektryk” to nowy program dopłat do 
zakupu lub leasingu tego typu pojazdów. Ba-
zując na dotychczasowych doświadczeniach, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej wprowadził szereg ko-
rzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania 
się o dofi nansowanie oraz korzystania z elek-
tryków. 

Program jest skierowany do wszystkich ka-
tegorii odbiorców. Od 12 lipca wnioski o do-
tacje na zakup pojazdów mogą składać osoby 
fi zyczne, a następnie – w ciągu kilku tygodni 
- taką możliwość otrzymają przedsiębiorcy, 
samorządy i inne instytucje. Równolegle, 
będą uruchamiane dotacje do leasingu. Bez 
względu na formę fi nansowania pojazdu (za-
kup, leasing, najem), warunki wsparcia będą 
takie same. 

Osobom fi zycznym Narodowy Fundusz 
zrefunduje część kosztu zakupu lub najmu aut 
osobowych, a podmiotom instytucjonalnym 
zrefunduje część kosztu zakupu lub leasingu 
dodatkowo aut dostawczych, jak również np. 
motorowerów obsługujących dostawy zamó-
wień do klientów. 

Dofi nansowaniem z programu „Mój elek-
tryk” będzie objęty zakup lub leasing - to 
jedno z najważniejszych udogodnień nowego 
programu. W przypadku osób fi zycznych wy-
niesie 18 750 zł, a dla tych z Kartą Dużej Ro-
dziny 27 000 zł. W ten sposób poza efektem 
ekologicznym NFOŚiGW chce uzyskać także 
efekt społeczny - upowszechnienie pojazdów 
elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. 

W ich przypadku nie obowiązuje także limit 
ceny pojazdu. 

Pozostali adresaci programu mogą liczyć na 
dofi nansowania, których poziom będzie zale-
żał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego 
przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofi -
nansowanie więcej niż jednego pojazdu. Po-
szerzenie grupy benefi cjentów programu ma 
na celu ułatwienie przechodzenia na transport 
zeroemisyjny.

Wnioskodawcy nie będący osobami fi zycz-
nymi na pojazdy kategorii M1 będą mogli 
uzyskać dofi nansowanie nawet do 27 000 w 
przypadku deklarowanego średniorocznego 
przebiegu min. 15 000 km, na pojazdy kate-
gorii L będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia. 
Natomiast dofi nansowanie zakupu pojazdów 
kategorii N1 wyniesie nawet 70 000 zł. Wa-
runkiem będzie zadeklarowanie średniorocz-
nego przebiegu powyżej 20 000 km. Dofi nan-
sowania będą obejmowały zarówno zakup, 
jak i leasing pojazdów. 

Budżet „Mojego elektryka” to 500 mln zł. 
Realizację programu przewidziano na lata 
2021 – 2026, a nabory wniosków będą pro-
wadzone do 2025 roku lub do wyczerpania 
środków. Stopniowo  NFOŚiGW będzie uru-
chamiał kolejne nabory.

Nabór wniosków o dofi nansowanie składa-
nych przez osoby fi zyczne rozpocznie się 12 
lipca i będzie prowadzony do wyczerpania 
środków lub do 30 września 2025 r. Cały pro-
ces przyznawania dotacji będzie prowadzony 
online, przy minimum formalności. Dofi nan-
sowanie dla osób fi zycznych będzie przyzna-
wane na zasadzie refundacji części poniesio-
nych kosztów zakupu auta. 

Nowy program Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ma na celu zwiększenie liczby użytkowanych 
pojazdów elektrycznych, które pozwalają na 
ograniczenie szkodliwej emisji gazów cieplar-
nianych do powietrza. 
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Obowiązek 
zgłaszania 
źródeł ciepła

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obo-
wiązek rejestracji źródeł ogrzewania. 
Dotyczy on właścicieli i zarządców bu-
dynków mieszkalnych, ale także fi rm. 
Informacje o nich będą gromadzone 
w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) – ogólnopolskiej 
bazie danych, która ma pomóc w upo-
raniu się z problemem smogu.

Każdy budynek, który posiada źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 MW na-
leży zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację. Obowiązek składania dekla-
racji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (t.j. 
Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?
* Deklarację, która dotyczy źródła 

ciepła i spalania paliw, które zostało uru-
chomione przed 1 lipca należy złożyć w 
terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej 
do 30.06.2022 r.).

* Dla nowego źródła ciepła, które zo-
stało uruchomione po 1 lipca, deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji 
jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca  bu-
dynku lub lokalu ma obowiązek złożyć 
deklarację.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub lo-

kalu, który jest zasilany przez źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. 
piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa 
ciepła itd.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez in-

ternet lub w wersji papierowej. Wersję 
papierową można złożyć osobiście w 

urzędzie miasta/gminy właściwym dla 
umiejscowienia budynku lub wysłać li-
stem. Wzory deklaracji dla budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych w for-
mie papierowej dostępne są poniżej. Dla 
osób nie mających możliwości wydru-
kowania deklaracji Urząd Miasta Czę-
stochowy przygotował wydrukowane 
kopie deklaracji w Punkcie Kancelaryj-
nym przy ul. Waszyngtona 5.

Jak złożyć deklarację 
przez internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.
pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż de-
klarację<- wypełnij ją i wyślij. Instruk-
cja składania deklaracji w formie elek-
tronicznej w załączeniu poniżej.

Czego potrzebuję, żeby złożyć 
deklarację przez internet?

Profi lu zaufanego albo dowodu elek-
tronicznego.

Krajowy Program Ochrony Powie-
trza ma na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców, ochronę ich zdrowia i 
warunków życia, z uwzględnieniem za-
sad ochrony środowiska. Jego realizacja 
ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie 
krótkim czasie dopuszczalnych pozio-
mów pyłu zawieszonego i innych szko-
dliwych substancji w powietrzu, wyni-
kających z obowiązujących przepisów 
prawa, a w perspektywie do 2030 r. - po-
ziomów wskazywanych przez Światową 
Organizację Zdrowia.

Przykładowo wypełnione Deklaracja 
A oraz Deklaracja B są dostępne pod 
adresem: https://zone.gunb.gov.pl/doku-
menty-do-pobrania/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania można znaleźć na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/cen-
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow-faq

Pytania dotyczące Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków można też 
przesyłać bezpośrednio na adres: info-
-CEEB@gunb.gov.pl
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Program „Mój elektryk” 

Panele słoneczne to elementy z „termi-
nem przydatności”. Szacuje się, że moduły 
fotowoltaiczne wysokiej jakości mogą pra-
cować zachowując ok. 90% sprawności 
przez nawet 25-30 lat.

Z uwagi na swój charakter, panele słonecz-
ne nie mogą zostać potraktowane jak zwykłe 
odpady. Dlatego zgodnie z przepisami prawa 
podlegają selektywnej zbiórce i muszą zostać 
przekazane do wyspecjalizowanego zakładu, 
który zajmie się ich recyklingiem.

Dobra wiadomość jest taka, że już teraz 
istnieją rozwiązania technologiczne, które 
pozwalają odzyskać zdecydowaną większość 
surowców wykorzystanych do produkcji mo-

dułów. 
Na ten moment nie istnieją bardzo precy-

zyjne regulacje prawne, które przenosiłyby 
odpowiedzialność na którąkolwiek ze stron. 
Istnieje co prawda rekomendacja UE, która 
sugeruje, że utylizacja powinna być po stro-
nie producenta. Niektórzy wytwórcy paneli 
PV dają gwarancję ich odbioru i utylizacji, 
gdy wyroby się zużyją. Jednak trzeba mieć 
świadomość, że tak czy inaczej koszt tych 
działań ostatecznie spada na właściciela insta-
lacji – czy to w momencie zakupu paneli, czy 
to przy oddawaniu ich do zakładu recyklin-
gowego. Na szczęście opłata jest relatywnie 
niska.

red.
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