
Gmina Kalety na 10
„ Czyste Powietrze” za 2021 rok

 

Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

 
Z przyjemnością informujemy, że po podsumowaniu danych za 2021 rok, 
w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków na 1000 budynków do Programu C

                                 
Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów 
jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca 
na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Zgodnie z przyjętym 
wyliczeniem wskaźników aktywności gmin 
powyżej 3,70% i kwalifikują się do dofinansowania. Kwota doda
na każdą z 625 gmin o najwyższej wartości wskaźnika, zgodnie z wyliczeniem: 16 000 000 : 625 = 25 600 zł są 
to dodatkowe fundusze na promocję programu „Czyste Powietrze”. Kalety osiągnęły wskaźnik zaangażowania 
12,78 %.  

                                         
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miasta nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także 
pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na I piętrze w pokoju nr 11.   

        
10 najlepszych gmin z rocznego rankingu.

 

Gmina Kalety na 10. miejscu w Polsce w rankingu 
„ Czyste Powietrze” za 2021 rok 

 

Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. 

Z przyjemnością informujemy, że po podsumowaniu danych za 2021 rok, Kalety znalazły się na 10
w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków na 1000 budynków do Programu C

Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów 
jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca 

nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Zgodnie z przyjętym 
wyliczeniem wskaźników aktywności gmin - wskazuje się 625 gmin, które mają wskaźnik zaangażowania 
powyżej 3,70% i kwalifikują się do dofinansowania. Kwota dodatkowego finansowania wynosi zatem 25 600 zł 
na każdą z 625 gmin o najwyższej wartości wskaźnika, zgodnie z wyliczeniem: 16 000 000 : 625 = 25 600 zł są 
to dodatkowe fundusze na promocję programu „Czyste Powietrze”. Kalety osiągnęły wskaźnik zaangażowania 

Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miasta nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także 
pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na I piętrze w pokoju nr 11.   

pszych gmin z rocznego rankingu. 

miejscu w Polsce w rankingu  

Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 

znalazły się na 10. miejscu  
w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków na 1000 budynków do Programu Czyste Powietrze.  

Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów 
jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca 

nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Zgodnie z przyjętym 
wskazuje się 625 gmin, które mają wskaźnik zaangażowania 

tkowego finansowania wynosi zatem 25 600 zł 
na każdą z 625 gmin o najwyższej wartości wskaźnika, zgodnie z wyliczeniem: 16 000 000 : 625 = 25 600 zł są 
to dodatkowe fundusze na promocję programu „Czyste Powietrze”. Kalety osiągnęły wskaźnik zaangażowania 

Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miasta nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także 
pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na I piętrze w pokoju nr 11.         


