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Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację Pani Posłanki Marty Golbik oraz grupy Posłów, w sprawie 
uzyskania dofinansowania do zakupu filtrów na kominy (K9INT25050), poniżej przedstawiam 
stosowne informacje.

Ad 1. Czy występują programy, dzięki którym można otrzymać dotację na filtry na kominy?

Funkcjonują obecnie programy uruchomione na poziomie centralnym i realizowane w skali 
całego kraju dla wsparcia działań zmierzających do zmniejszenia lub uniknięcia zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza z sektora bytowo-komunalnego. Są to program priorytetowy Czyste 
Powietrze i program Stop Smog, dotyczące budynków jednorodzinnych, jak również programy 
pilotażowe dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których głównym celem jest likwidacja 
starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe przyczyniających się do powstawania zjawiska 
smogu oraz zakup i montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła do celów ogrzewania lub wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej. W ramach tych programów nie jest finansowany zakup filtrów kominowych.

Ad 2. Jeżeli nie występują takie programy, to czy Ministerstwo zastanawiało się nad 
dofinansowaniem tej formy walki z zanieczyszczaniem powietrza. Jeżeli była to negatywna 
opinia, to, jakie były argumenty? 

Wprowadzenie dotacji na zakup i montaż filtrów w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowych z już istniejących nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe jest działaniem doraźnym, 
a nie kompleksowym. Programy rządowe takie, jak Czyste Powietrze i Stop Smog mają za zadanie 
trwałą likwidację starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła 
spełniającymi wysokie wymagania techniczne określone w programach. Emisja zanieczyszczeń 
z nowych źródeł ciepła na paliwo stale spełniających wymagania ekoprojektu (tj. wymagania 
rozporządzeń wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią) oraz odpowiedniej klasy energetycznej jest na tyle niska, że nie ma potrzeby stosowania 
filtrów kominowych. Prawidłowy montaż i eksploatacja takich kotłów umożliwia uzyskanie emisji na 
poziomie potwierdzonym odpowiednimi zaświadczeniami (świadectwami wystawionymi przez 
laboratoria akredytowane) dla spełnienia wymagań ekoprojektu. 



Wielkość emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwo stałe dofinansowywanych w ramach np. 
programu Czyste Powietrze, przy prawidłowym ich montażu i eksploatacji, nie wymaga zastosowania 
filtrów kominowych. Cena zakupu i montażu takich filtrów w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych waha się w granicach 2500-3000 zł. Ich stosowanie ma uzasadnienie przy kotłach na 
paliwo stałe starszych generacji (pozaklasowych lub kotłach klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303–
5:2012), które nie są dofinansowywane w ramach ww. programów. 

Podkreślenia wymaga przy tym, że kotły pozaklasowe oraz kotły klasy niższej niż 5 wg wyżej 
przywołanej normy powinny być sukcesywnie wycofywane z eksploatacji zgodnie z uchwałami 
antysmogowymi. Uchwały takie są przyjmowane przez sejmiki wojewódzkie i publikowane 
w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Określają one m.in. rodzaj lub jakość paliw dopuszczonych 
do stosowania, lub których stosowanie jest zakazane na danym obszarze, parametry techniczne lub 
rozwiązania techniczne i parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
dopuszczonych do stosowania na danym obszarze. Dotychczas takie ograniczenia lub zakazy zostały
w ramach uchwał antysmogowych wprowadzone przez sejmiki 14 województw (tylko dwa 
województwa – podlaskie i warmińsko-mazurskie nie przyjęły uchwał antysmogowych). Pierwsza 
uchwała (dla Gminy Miejskiej Kraków) została przyjęta w styczniu 2016 r. i wprowadziła całkowity 
zakaz spalania paliw stałych w małych źródłach ciepła, eksploatowanych w Krakowie. Kolejne uchwały 
były przyjmowane w latach 2017-2021. Większość uchwał antysmogowych wprowadza zakaz 
stosowania kotłów pozaklasowych od roku 2023  albo 2024, natomiast kotłów 3 i 4 klasy według ww. 
normy – od roku 2027 albo 2028 (w dwóch uchwałach przyjętych przez Sejmik Województwa 
Lubuskiego nie dopuszcza się eksploatacji kotłów na paliwa stałe niespełniających wymagań dla kotłów 
5 klasy już od 1 stycznia 2023 r., a w uchwale przyjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
już od 1 lipca 2024 r. – dla kotłów niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w  odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).

Ad 3. Czy jeżeli nie występują programy, dzięki którym można otrzymać dotacje na filtry na 
kominy, czy Ministerstwo planuje stworzyć takie programy? 

Obecnie resort klimatu i środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej nie mają w planach uruchomienia programów związanych z możliwością 
dotowania zakupu i montażu filtrów kominowych dla starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe w budynkach mieszkalnych. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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