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Główne zadania inwestycyjne i remontowe realizowane 
w 2021 r. 
  
1) Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Korniaktowie Północnym i odcinków sieci wodociągowej – 
II etap – to jedna z najbardziej kapitałochłonnych inwestycji 
samorządu w ostatnich latach. Całkowity koszt realizacji II etapu to 
kwota 5 364 896,71 zł, z czego w 2021 r. planujemy na ten cel 
wydać 3 034 990,77 zł w tym 1 000 000 zł dotacji, którą 
otrzymaliśmy na realizację tego zadania z budżetu państwa 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin 
zakończenia inwestycji to lipiec 2023 r. W ramach tego zadania 
wybudujemy nowoczesną Stację Uzdatniania Wody w Korniaktowie 
Północnym, która zastąpi ponad 20-letnią, przestarzałą 
technologicznie SUW oraz dwa nowe zbiorniki na wodę 
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o pojemności 500 m3 każdy, które zastąpią dotychczasowy 
1 zbiornik o pojemności 170 m3. Po zakończeniu tej inwestycji cała 
gmina będzie zaopatrzona w wodę bardzo dobrej jakości ze Stacji 
Uzdatniania Wody w Korniaktowie Północnym. SUW 
w Białobrzegach będzie pełniła wyłącznie rolę przepompowni wody. 
SUW w Korniaktowie Północnym znacząco podniesie 
bezpieczeństwo zaopatrzenia naszych mieszkańców w wodę m.in. 
poprzez budowę dwóch dużych zbiorników, w których gromadzony 
będzie zapas wody, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza 
w okresach suszy oraz podczas zaopatrzenia w wodę latem, 
szczególnie w weekendy, kiedy pobór wody jest najwyższy. Tak 
więc, to jest strategiczna inwestycja z punktu widzenia rozwoju 
gminy nie tylko dzisiaj ale też w przyszłości. 
 
2) Budowa budynku komunalnego na potrzeby 
administracji – od kilku lat borykamy się z problemem braku 
miejsca w budynku Urzędu Gminy, w którym siedzibę mają także 
Centrum Usług Wspólnych i GOPS i który w części dzielimy 
z Pocztą Polską. Ta sytuacja zaczęła się pogarszać szczególnie 
w momencie nowych zadań dla GOPS-u, co spowodowało 
konieczność wzrostu zatrudnienia w tej jednostce. Musieliśmy cześć 
pracowników przenieść do innego budynku, traktując tę sytuacje 
jako przejściową. Zmiany w tym zakresie  pokazują liczby osób 
zatrudnionych w administracji GOPS: w 1998 r. – 3 osoby, w 2021 – 
11 osób. Centrum Usług Wspólnych, które powstało 
z przekształcenia dawnego ZAEOSiP obsługuje obecnie pod 
względem administracyjno – księgowym wszystkie szkoły, 
przedszkola, GOKiCz, GOSiR, ZGK, czyli wszystkie jednostki 
organizacyjne gminy, z wyjątkiem GOPS-u. W związku z nowymi 
zadaniami tam też zatrudnienie wzrosło o 2 osoby tj. do 6 osób. 
Przypominam, że kiedyś ZAEOSiP, który przekształcił się w obecny 
CUW, miał swoją siedzibę w budynku SP Nr 2 w Białobrzegach. 

W związku z tą wyżej opisaną sytuacją rozważaliśmy różne 
warianty działań aby powiększyć powierzchnię biurową. Ze względu 
na dostępność i wygodę naszych interesantów założyliśmy, że 
dodatkowe powierzchnie biurowe powinny być usytuowane 
w centrum gminy, w sąsiedztwie obecnego budynku Urzędu Gminy 
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i innych instytucji, tak aby klient mógł załatwić w jednym miejscu 
wszystkie swoje sprawy, bez potrzeby przemieszczania się między 
miejscowościami. Analizowane były także potencjalne koszty 
budowy nowego budynku lub wykorzystania wolnych powierzchni 
w istniejących budynkach w centrum gminy. Mając powyższe na 
uwadze podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu części pomieszczeń 
budynku byłego Gimnazjum w Białobrzegach na potrzeby GOPS-u. 
Niestety w tym czasie pojawiła się pandemia koronawirusa, która 
doprowadziła do zmiany naszych planów. Uznaliśmy, że dodatkowe 
pomieszczenia mogą być potrzebne dla dzieci z Przedszkola 
w Białobrzegach, bądź uczniów szkoły, aby w trosce o ich 
bezpieczeństwo zmniejszyć zagęszczenie dzieci i uczniów. 
Bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły stało się absolutnym 
priorytetem i nie wahaliśmy się aby zarzucić nasze plany odnośnie 
budynku byłego Gimnazjum. Z perspektywy czasu trwania pandemii 
ta decyzja wydaje się słuszna. Pandemia jeszcze dotkliwiej 
pokazała problemy związane z ciasnotą w budynku Urzędu Gminy. 
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i wymaganiami 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników musieliśmy 
część osób wysłać na pracę zdalną, zachowując przy tym rotację, 
aby zapewnić nieprzerwalna obsługę  naszych klientów. 

Mając powyższe na uwadze podjęliśmy wraz z radnymi decyzję 
o budowie nowego budynku komunalnego w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy (z tyłu budynku), na działce 
będącej własnością gminy. Uznaliśmy, że decyzja ta nie może być 
dłużej odkładana. Będzie to budynek parterowy o pełnej 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, z miejscami 
parkingowymi, z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Usług 
Wspólnych i GOPS. 

Budowę planujemy rozpocząć w 2021 r., zaś zakończyć 
w 2022 r. Przewidywany koszt budowy tego budynku to kwota ok. 
2 480 000 zł. W 2021 r. planujemy wydać na ten cel kwotę ok. 
410 000 zł. 

Po oddaniu tego budynku do użytku zdecydowanie poprawią się 
warunki pracy pracowników oraz warunki obsługi naszych 
mieszkańców. 
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Mam nadzieję, że przedstawione powyżej argumenty oraz 
jakość obsługi klienta po oddaniu nowego budynku do użytku 
pokażą, że decyzja o jego budowie była zasadna. 

 
3)  Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy – 
to kolejny II etap budowy oświetlenia ulicznego naszych dróg, 
głównie gminnych. W ramach tego zadania wybudujemy 6,1 km 
oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy. Koszt 
tego zadania to kwota 403 200 zł. Planowany termin zakończenia 
budowy to 30.10.2021 r. Termin oddania do eksploatacji (włączenia) 
będzie późniejszy i na dzisiaj trudno go precyzyjnie określić, bo 
uzależniony jest on od procedur PGE, na które nie mamy większego 
wpływu. 

Informujemy także, że rozpoczęliśmy projektowanie III etapu 
budowy oświetlenia ulicznego naszych dróg. Projektujemy 5,7 km 
nowego oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania projektu to kwota 
124 000 zł. Myślę, że będziemy jedną z nielicznych gmin w regionie 
o tak rozwiniętej infrastrukturze oświetlenia ulicznego. To znacząco 
podniesie komfort życia naszych mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo na drogach.  

Budowa oświetlenia ulicznego przyczynia się także do 
zwiększenia dostępności naszych mieszkańców do internetu, gdyż 
nasze słupy służą także firmom do wieszania kabli 
światłowodowych. Bez naszej infrastruktury do niektórych terenów 
intrenet prawdopodobnie jeszcze długo nie dotarłby. 

 
4) Budowa dróg wewnętrznych 027 KDW, 1 KDW, 2 KDW – I 
etap, 4 KDW – I etap – planowany koszt tych zadań to kwota 
662 360 zł. Są to drogi wewnętrzne w obrębie nowego osiedla 
mieszkaniowego, które powstaje w Białobrzegach oraz w terenie 
inwestycyjnym w Białobrzegach (droga 027 KDW). Przewidywany 
termin realizacji tych zadań to 15.10.2021 r. 
 
5) Rozbudowa sieci wodociągowej w Budach Łańcuckich 
(lewa) - na wniosek mieszkańców tej miejscowości wykonaliśmy 
projekt techniczny i po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
zrealizowaliśmy to zadanie, stwarzając możliwości do podłączenia  
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się do sieci wodociągowej kilku gospodarstw, które dotychczas 
korzystały ze studni. Koszt zadania to kwota 60 230,64 zł. 
 
6) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury 
w Białobrzegach (lewa) – w ramach tego zadania wykonano dróżki 
spacerowe, montaż ławeczek i koszy na śmiecie, wykonaliśmy 
nowe nasadzenia w obrębie istniejącego, zadrzewionego terenu 
obok Domu Kultury. Koszt zadania to kwota  159 676,14 zł. 
 
7) Remont pokrycia dachu na budynku zaplecza i łącznika 
Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach 
Łańcuckich (lewa) – wykonany został remont pokrycia dachu 
płaskiego, który przeciekał, zwłaszcza przy intensywnych opadach. 
Przewidywany koszt zadania to kwota 61 500 zł. 
 
8)  Remont nawierzchni placu zabaw przy Publicznym 
Przedszkolu w Białobrzegach – istniejące elastyczne płyty, na 
starym placu zabaw, które w wyniku oddziaływania warunków 
atmosferycznych powyginały się, zastąpiliśmy jednolitą, bezpieczną 
nawierzchnią poliuretanową, co będzie rozwiązaniem trwałym 
i bezpiecznym w użytkowaniu. Koszt zadania to kwota 28 749,41 zł. 
 
9) Remonty dróg gminnych – na wszelkie prace remontowe, 
dostawę i rozwożenie kamienia, koszenie poboczy, odśnieżanie 
oraz inne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 
przeznaczamy kwotę 1 000 000 zł. 
 
10) Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych – 
w 2021 r. udzieliliśmy pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 
na realizacje jego zadań własnych związanych z utrzymaniem dróg 
powiatowych na następujące zadania: 
 

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 275 R Czarna – 
Laszczyny – dofinansowanie w wysokości 361 700 zł tj. 50 % 
całkowitych kosztów zadania, które będzie polegać na położeniu 
nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej od 
skrzyżowania w Białobrzegach (lewe) w kierunku Smolarzyn  
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o długości ok. 2 km. Całkowity koszt zadania to kwota 723 400 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane. 
 

b) Remont chodników dla pieszych w ciągu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi  - w ramach tego 
zadania planujemy wspólnie z Powiatem Łańcuckim sfinansować 
remonty chodników na terenie naszej gminy, tam gdzie ich stan 
techniczny wymaga takich działań. Na terenie naszej gminy 
znajduje się ok. 32,8 km chodników dla pieszych, część z nich 
wybudowana była kilkanaście lat temu, stąd też potrzeba 
dokonania przeglądu ich stanu technicznego i podjęcia decyzji 
wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie dotyczącej 
wyboru odcinków chodników do remontu. Na to zadanie 
przeznaczamy z budżetu gminy kwotę 380 000 zł, taką samą 
kwotę przeznacza Powiat Łańcucki, czyli w sumie zostanie na ten 
cel wydatkowana kwota 760 000 zł. Remontem zostanie objętych 
ok. 5,1 km chodników w większości miejscowości naszej gminy. 

 
c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 517 R oraz drogi 

powiatowej Nr 1 518 R – są to drogi powiatowe w Korniaktowie 
Południowym (w kierunku do Rogóżna) do granicy z Gminą 
Łańcut oraz w Budach Łańcuckich (prawa) do granicy ze 
Świątoniową. Zadanie dotyczy wykonania projektów 
technicznych przebudowy tych dróg tj. wykonania nowej 
nawierzchni asfaltowej i chodników. Gmina Białobrzegi 
dofinansuje 50% kosztów wykonania tych 2 projektów tj. 
przeznaczy na ten cel kwotę 45 000 zł. 

 
d) Dokumentacja techniczna na przebudowę mostów na 

rzekach Mikośka i Sawa w miejscowości Wola Dalsza – to 
zadanie, którego realizacja trwa już od dłuższego czasu i ma się 
zakończyć wg. zapewnień Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łańcucie w II półroczu 2021 r. Budżet gminy udzieli pomocy 
finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację tych zadań 
w kwocie 50 000 zł tj. 50% kosztów całkowitych. 
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Ogółem na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg 
powiatowych udzielimy w 2021 r. pomocy finansowej Powiatowi 
Łańcuckiemu w kwocie 836 700 zł.  
 
11) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Dębinie i Korniaktowie Południowym – wykonaliśmy sieć wod.-
kan. w obrębie działek budowlanych w tych miejscowościach. Koszt 
realizacji tego zadania to kwota 158 000 zł. 
 
12) Budowa żłobka w Białobrzegach – wykonaliśmy projekt 
techniczny uzyskując pozwolenie na budowę. Koszt wykonania 
projektu to kwota 47 123,76 zł. Inwestycję planujemy rozpocząć 
w 2022 r. 
 
13) Przebudowa sieci wodociągowej i Kanalizacyjnej 
w Korniaktowie Południowym – uzbrojenie działek 
budowlanych – w ramach tego zadania wykonaliśmy projekt 
techniczny w zakresie uzbrojenia działek budowlanych położonych 
na pastwisku w Korniaktowie Południowym (wzdłuż drogi 
„Podłącze”) – koszt realizacji zadania 15 000 zł. 
 
Organizacja transportu publicznego na terenie gminy 
 

Z mocy ustawy Powiat Łańcucki jest organizatorem transportu 
publicznego w zakresie kursów, które swym zasięgiem przekraczają 
granice gminy. W związku z powyższym po konsultacjach 
z samorządami gminnymi Powiat Łańcucki określił linie autobusowe, 
które mają charakter przewozów publicznych i ogłosił przetarg na 
wyłonienie firm, które realizowałyby przewozy. Przewoźnicy, którzy 
zostali wyłonieni w wyniku przetargu otrzymują dopłaty do 
przewozów pochodzące z budżetu państwa, budżetu Powiatu 
Łańcuckiego oraz budżetu poszczególnych samorządów. 
W przypadku Gminy Białobrzegi jest to kwota 17 421 zł, którą 
w formie dotacji przekazaliśmy Powiatowi Łańcuckiemu jako 
organizatorowi transportu publicznego na terenie naszego powiatu. 
Mamy nadzieję, że te działania podjęte przez Powiat Łańcucki oraz 
poszczególne samorządy przyczyniły się do poprawy transportu 
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publicznego, chociaż mamy też świadomość, że nie wszystkich to 
zadowala. To 1-szy rok funkcjonowania transportu publicznego na 
naszym terenie w takiej formule i wnioski z tego roku zechcemy 
wykorzystać w przyszłości współpracując z Powiatem Łańcuckim. 
 
Gospodarka odpadami 
 
1) Informujemy Państwa, że nasza gmina ma problemy 
z osiągnięciem określonych przez przepisy poziomów recyklingu 
w odniesieniu do odbieranych przez nas odpadów komunalnych. 
Z dokumentów, którymi dysponuje gmina oraz organy nadzorcze 
wynika, że nie spełniliśmy określonych na 2019 r. poziomów 
recyklingu w zakresie selektywnej zbiórki frakcji papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła tj. osiągnęliśmy poziom recyklingu tych 
odpadów w wysokości 30,05% zaś wymagany poziom wynosił 40%.  

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie nałożył karę na Gminę Białobrzegi w wysokości 9 912 
zł, którą zapłaciliśmy. 

Wg. posiadanych przez nas sprawozdań także w 2020 r. nie 
osiągnęliśmy wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów tj. wymagany poziom to 50%, zaś 
osiągnięty przez Gminę Białobrzegi to 47,44%. W związku 
z powyższym sytuacja z tego roku powtórzy się i Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie naliczy 
nam karę. 

Wielokrotnie mówiliśmy o tym, apelowaliśmy do naszych 
mieszkańców, przede wszystkim o zmianę nawyków zakupowych 
i ograniczenie ilości odpadów oraz ich właściwą segregację.  

Niestety u dość dużej grupy osób ciągle brakuje elementarnej 
refleksji nad tym co ja powinienem zrobić aby ograniczyć ilość 
śmieci u siebie, refleksji nad tym, że właściwa selekcja śmieci to mój 
obowiązek, że palenie śmieci i wyrzucanie ich do rowów, rzek, 
zaśmiecanie miejsc publicznych jest zachowaniem karygodnym. 

W związku z opisanymi powyżej sytuacjami wdrożone zostały 
wzmożone kontrole oddawanych przez mieszkańców odpadów 
komunalnych. To co zobaczyliśmy na zdjęciach dokumentujących 
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zawartość koszy, worków czasami woła o pomstę do nieba. W wielu 
kontrolowanych nieruchomościach brak jest właściwej segregacji 
odpadów lub w ogóle jej nie ma. 

W koszach znajdujemy np.: całe słoiki z przetworami, bo komuś 
nie chciało się ich odkręcić a zawartości wyrzucić na kompostownik, 
zaś słoików do szkła. 

W stosunku do osób, co do których w wyniku kontroli 
stwierdzono, że nie segregują odpadów zostaną wysłane 
upomnienia, zaś jeśli w wyniku powtórnej kontroli sytuacja ta się 
powtórzy, to wówczas zostaną im naliczone zgodnie 
z obowiązującym prawem podwójne stawki za odbiór odpadów. 

W ostatnich trzech miesiącach skontrolowano 234 
nieruchomości zamieszkałe w zakresie poprawności segregowania 
odpadów komunalnych. W wyniku tych kontroli stwierdzono, że 108 
gospodarstw prawie nie segreguje odpadów lub segreguje je 
niewłaściwie. W kolejnych miesiącach kontrolowane zostaną 
następne nieruchomości zamieszkałe.  

Nie da się postawić koło każdego „strażnika porządku”, nie da 
się ciągle wszystkich kontrolować, bo do tego trzeba zatrudnić 
armię ludzi, ponieść bardzo wysokie koszty, które w konsekwencji 
musiałyby być przerzucone na koszty wywozu odpadów – i tak krąg 
się zamyka.  

Oczywiście jest też bardzo duża liczba naszych mieszkańców, 
którzy uczciwie składają deklaracje dotyczące liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, właściwie segregują odpady, 
prezentują właściwe zachowanie jeżeli chodzi o ochronę środowiska 
naturalnego tj. nie palą odpadów, ograniczają ilość śmieci w swoich 
gospodarstwach domowych, zakładają kompostowniki na odpady 
biodegradowalne. 

Tym wszystkim dziękuję za ich odpowiedzialne zachowania 
mając nadzieję, że Wasz przykład, przynajmniej u niektórych, 
zmieni ich postawy. 

 
2) W związku z przeprowadzanymi kontrolami odpadów 
komunalnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych przypominamy raz 
jeszcze, iż nie ma możliwości niesegregowania odpadów 
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komunalnych. Obowiązek segregacji został narzucony 
ustawowo na wszystkich mieszkańców. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie segregacji odpadów 
właścicielowi nieruchomości grozi postępowanie zmierzające do 
naliczenia podwójnej stawki opłaty za odbiór odpadów.  

 
3) Przypominamy iż właściciele nieruchomości mają obowiązek 
składania nowych deklaracji w przypadku zmiany ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie dziecka, 
wprowadzenie się nowych mieszkańców, zgony, zmiany miejsca 
zamieszkania, powrót z za granicy, studiów, internatów lub 
zgłoszenie kompostownia odpadów) w terminie do 10 następnego 
miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.  
 
4) W związku z kontrolami o których mowa wyżej zwracamy się 
również z prośbą do właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
których nieruchomości znajdują się wzdłuż dróg prywatnych 
i w związku z tym w dniu odbioru odpadów gromadzą wspólnie 
odpady przy trasie przejazdu śmieciarki to jest przy drodze gminnej, 
powiatowej lub wojewódzkiej o oznakowanie pojemników i worków 
w sposób umożliwiający identyfikację które odpady pochodzą 
z danej nieruchomości tj. np. poprzez naklejenie naklejek 
z numerem domu lub podpisanie worków/pojemników numerem 
domu, celem uniknięcia konsekwencji zarzutu niewłaściwej 
segregacji odpadów przez danego właściciela nieruchomości. 

 
5) W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i licznymi 
pytaniami odnośnie zagospodarowania popiołów z palenisk 
domowych informujemy, iż firma odbierająca odpady komunalne 
z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie odbierała ww. odpad 
wraz z odpadami zmieszanymi. Jednocześnie prosimy, aby  do 
pojemnika/worka wrzucać tylko przestudzony popiół i nie zalewać 
popiołu w pojemniku wodą, gdyż może to spowodować uszkodzenie 
pojemnika a w okresie zimowym zamarznięcie wody wraz 
z odpadami, co uniemożliwi opróżnienie go z zawartości.  
6) Informujemy również iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. 
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w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego 
zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 
zmienia się wysokość kosztów upomnienia. Od 13 października 
2021 r. koszty te wynosić będą 16,00 zł (obecnie 11,60 zł). 
W związku z powyższym prosimy o terminowe wpłaty rat podatków 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  gdyż 
zgodnie z przepisami prawa gmina jest zobowiązana do 
wystawienia upomnień niezwłocznie po upływie terminu płatności 
raty co wiąże się z naliczeniem wyżej wymienionej opłaty 
zobowiązanemu.  

 
Obowiązki wynikające z „uchwały antysmogowej” 
 
Informujemy, że na terenie województwa podkarpackiego od 
1 czerwca 2018 r. obowiązuje Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego 
ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw, 
tzw. „uchwała antysmogowa”, której celem jest poprawa jakości 
powietrza w regionie. 
 W efekcie tej uchwały, na mieszkańców woj. 
podkarpackiego został nałożony obowiązek wymiany starych 
pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy 
wg normy PN-EN 303-5:2012) zgodnie z poniższymi terminami 
granicznymi: 
- do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych  
w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie 
posiadających tabliczki znamionowej; 
- do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych  
w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji; 
- do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych  
w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji. 
Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy wymienić do  
1 stycznia 2028 r. natomiast kotły na węgiel lub drewno, które 
spełniają wymagania klasy 5 można używać bezterminowo. 
 Uchwała antysmogowa zakazuje również stosowania 
następujących paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych 
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produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem; paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości 
popiołu powyżej 12%; biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20%. 
 Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej 
mogą prowadzić m.in.: policja, inspekcja nadzoru budowlanego, 
wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.  

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana 
mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. 
 Dofinansowanie na wymianę starego kotła można uzyskać  
w ramach programu ,,Czyste Powietrze” realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie.  
   
Program „Czyste powietrze” 

 
 „CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 

1) Osoby uprawnione do skorzystania z Programu: 
 Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – 

osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł 
 Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinasowania – 

osoby, których przeciętny średni dochód na os. 
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowy 
2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym  
Do dnia złożenia wniosku należy uzyskać Zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  
(Zaświadczenie aktualnie wydawane przez GOPS 
w Białobrzegach, ważne 3 miesiące od daty wydania) 

2) Forma dofinansowania: 
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- dotacja – za pośrednictwem WFOŚiGW w Rzeszowie, Gminy lub 
przez portal gov.pl,  
- dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego – Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych 
bankach. 

3) Podstawowe warunki Programu: 
 Realizacja Programu lata 2018 – 2029; podpisywanie umów 

do 30.06.2027r., zakończenie prac do 30.06.2029r. 
 Nabór prowadzony w trybie ciągłym, wnioski oceniane są na 

bieżąco przez WFOŚiGW w Rzeszowie; 
 W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż 

jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej; 

 Gdy budynek/lokal jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 
nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na 
paliwo stałe; 

 Wymieniane źródło ciepła musi być trwale wyłączone z użytku 
(potwierdzenie: imienny dokument zezłomowania/karta 
przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali) 

 Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę 
których po 31 grudnia 2013 r.  

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek 
o zatwierdzenie projektu, 

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub dokonania robót 
budowlanych nie udziela się dofinansowania na ocieplenie 
przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej 
i drzwiowej. 

 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, których 
wnioskowana kwota nie przekracza 3 000 zł – nie dotyczy 
przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła 
ciepła. 

 Forma dofinansowania – dotacja, wypłacana po złożeniu 
wniosku o płatność wraz z fakturami lub innymi równoważnymi 
dokumentami księgowymi, wystawionymi na Wnioskodawcę 
i rozliczeniu przedsięwzięcia; 
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 Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie  

 Okres realizacji – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie, nie później niż do 30.06.2029r.  

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „CZYSTE 
POWIETRZE” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 roku. Od 
1 stycznia 2022 roku nie będzie można uzyskać dotacji na 
zakup kotła węglowego wszystkich typów!  

 
4) TABELA MAKSYMALNYCH DOTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 

KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 
 
 
 
 

Nazwa kosztu 

Podstawowy poziom 
dofinansowania – łącznie do 

30 000 zł 

Podwyższony poziom 
dofinansowania – łącznie do 

37 000 zł 
Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(% faktycznie 
poniesionych 

kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł) 

Maksymalna 
intensywność 

dofinansowania 
(% faktycznie 
poniesionych 

kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 

(zł) 

Podłączenie do 
sieci 
ciepłowniczej 
wraz z 
przyłączem 

50% 10 000 75% 15 000 

Pompa ciepła 
powietrze/woda  30% 9 000 60% 18 000 

Pompa ciepła 
powietrze/woda  
(o podwyższonej 
klasie 
energetycznej) 

 
45% 

 
13 500 

 
60% 

 
18 000 

Pompa ciepła 
typu powietrze/ 
powietrze 

30% 3 000 60% 6 000 

Gruntowa pompa 
ciepła o 
podwyższonej 
efektywności 
energetycznej 

45% 20 250 60% 27 000 

Kocioł gazowy 
kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 

Kotłownia 45% 6 750 75% 11 250 
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gazowa 
 
Kocioł olejowy 
kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 

Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 
Kocioł 
zgazowujący 
drewno 

30% 6 000 60% 12 000 

Kocioł na pellet 
drzewny 30% 6 000 60% 12 000 

Kocioł na pellet 
drzewny o 
podwyższonym 
standardzie  

45% 9 000 60% 12 000 

Ogrzewanie 
elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 

Instalacja 
centralnego 
ogrzewania 
Instalacja ciepłej 
wody użytkowej 

30% 4 500 60% 9 000 

Wentylacja 
mechaniczna z 
odzyskiem ciepła 

30% 5 000 60% 10 000 

Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna  50% 5 000 50% 5 000 

Ocieplenie 
przegród 
budowlanych 

30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2 

Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2 
Stolarka 
drzwiowa 30% 600 zł za m2 60% 1 200 zł za m2 

 
5) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE: 
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ 
https://czystepowietrze.gov.pl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) POMOC W WYPEŁNIENIU WNIOSKU: 
URZĄD GMINY BIAŁOBRZEGI TEL. 17 224 03 57   
 
Sprawy różne 
 
1) W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym po raz 
kolejny apelujemy o nie palenie śmieci w kotłach c.o. podczas 
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ogrzewania wody czy na ogniskach. Wielokrotnie informowaliśmy 
o szkodliwych następstwach takich działań na nasze zdrowie. 
Substancje chemiczne pochodzące ze spalania śmieci mają silne 
działanie rakotwórcze. Dbajmy więc o czystość powietrza, którym 
oddychamy, a tym samym o zdrowie nas samych i naszych 
sąsiadów. Przypominamy, ze spalanie odpadów w piecach czy na 
ogniskach jest naruszeniem prawa i podlega karze. 
2) Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z apelem 
o podcięcie gałęzi drzew, krzewów, które zacieniają światło z lamp 
oświetlenia ulicznego, bądź utrudniają przejazd drogą lub przejście 
chodnikiem. To czasami niewiele pracy, a ułatwia życie kierowców, 
czy też pieszych, a także znacząco poprawia jakość oświetlenia 
naszych dróg. 
3) Przypominamy o obowiązku wyposażenia budynków 
mieszkalnych w tabliczkę z numerem domu. Jest to obowiązek 
każdego właściciela nieruchomości, który wynika z ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
Poza tym, że jest to ustawowy obowiązek, to należy zwrócić także 
uwagę na fakt, że numeracja domów znacząco ułatwia pracę 
różnych służb, kurierów, listonoszów, doręczycieli przesyłek. 
4) Informujemy, że wychodząc naprzeciw zwiększonemu 
zapotrzebowaniu mieszkańców na sprzęt rehabilitacyjny 
i wspomagający doposażono Wypożyczalnię w Dębnie w łóżka 
rehabilitacyjne elektryczne dla dorosłych, rowery stacjonarne, wózki 
inwalidzkie ręczne, balkoniki 2- i 4- kołowe oraz krzesełko 
kąpielowo- prysznicowe flamingo high-low. 

Z pełną ofertą sprzętu oraz zasadami przystąpienia do 
projektu „Projekt na miarę” można zapoznać się na stronie 
https://www.wypozyczalniagopsbialobrzegi.pl/. 
5) Przypominamy o obowiązku składania od 1 lipca 2021 r. 
Deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.  Deklaracje można 
złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy lub elektronicznie 
w uruchomionej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Właściciele obiektów już istniejących mają na to 12 m-cy czasu, zaś 
w przypadku nowo powstałych obiektów jest to 14 dni. 
 
Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi – mgr inż. Franciszek Masłoń 


