
Program Priorytetowy 

CZYSTE POWIETRZE 
Ogólne zasady Programu, 

Wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność



O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

 Jest to kompleksowy program, który ma na celu

poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie

emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę

nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę

efektywności energetycznej budynków

mieszkalnych.



Kto może zostać Beneficjentem 

Programu „CZYSTE POWIETRZE”?

 Program jest skierowany do osób fizycznych będących 

 Właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

 Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą. 



Program obejmuje dwie grupy 

Beneficjentów:

 Osoby uprawnione do PODSTAWOWEGO poziomu dofinansowania, których roczny 
dochód nie przekracza 100 000 zł 

 Osoby uprawnione do PODWYŻSZONEGO poziomu dofinansowania – osoby, których 
przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza:

- 1 564 zł – gdy gospodarstwo jest wieloosobowe 

- 2 189 zł – gdy gospodarstwo jest jednoosobowe.

Ponadto, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, roczny dochód
beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny
miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.



 Aby złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu

dofinansowania, osoba powinna uzyskać, do dnia złożenia

wniosku, od wójta/burmistrza/prezydenta miasta

(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa

domowego.

 W Urzędzie Gminy w Dębowcu zaświadczenia te

wydawane są w pokoju numer 4 (zasiłki rodzinne).



Dostępne są dwie formy dofinansowania:

 Dofinansowanie w formie dotacji 

(wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem wfośigw, 

gminy bądź przez portal gov.pl)

 Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego (wniosek składa się w banku)



Lista banków

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór 

wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego: 

1. Alior Bank S.A. 

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. 

3. BNP Paribas Bank Polska S.A. 

4. Credit Agricole Bank Polska S.A. 



Jak złożyć wniosek?



Realizacja Programu – lata 2018-2029 

Podpisywanie umów – do 31.12.2027 r. 

Zakończenie wszystkich prac objętych umową 

– do 30.06.2029 r. 

 Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno te w trakcie realizacji, 

jak i zakończone, pod warunkiem, poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 

6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale też nie wcześniej 

niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie 

tj. przed 15.05.2020 r. 



Warunki dofinansowania 

 Dofinansować można zakup jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 Jeżeli budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 

w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła 

na paliwo stałe.

 Wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone 

z użytku. 

 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana 

kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek ten nie dotyczy 

przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. 

 Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do 

użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.



Warunki dofinansowania 

 Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 

grudnia 2013 roku.: 

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o 

zatwierdzenie projektu budowlanego, 

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w 

przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja 

przysługuje osobno na każdy lokal. 



Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz 

maksymalne kwoty dofinansowania

 Opcja 1 

 Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż 
pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów 
ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podstawowy:

 – 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 – 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podwyższony:

 – 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 – 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną



 Opcja 2

 Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż 
innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej.

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podstawowy:

 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podwyższony:

 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną



 Oprócz wymiany źródła ciepła mogą być wykonane (dopuszcza się wybór 

więcej niż jednego elementu 

z zakresu):

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub 

cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy.



 Opcja 3

 Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z 
zakresu):

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego 
(pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji 
projektowej, ekspertyz.

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podstawowy - 10 000 zł

 Kwota maksymalnej dotacji – poziom podwyższony - 15 000 zł



Koszty kwalifikowane, na które można 

uzyskać dotację oraz w jakiej wysokości

1. Dokumentacja 

Podstawowy poziom 

dofinansowania 

Podwyższony poziom 

dofinansowania 

Lp. Nazwa kosztu Max. 

Intensywność 

dofinansowania 

(procent 

faktycznie 

poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 

kwota dotacji 

(zł)

Max. 

Intensywność 

dofinansowania 

(procent 

faktycznie 

poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 

kwota dotacji 

(zł)

1. Audyt energetyczny 100% 1 000 100% 1 000

2. Dokumentacja projektowa 30% 600 60% 1 200

3. Ekspertyzy 30% 150 60% 300



2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja 



3. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawowy poziom 

dofinansowania 

Podwyższony poziom 

dofinansowania 

Lp. Nazwa kosztu Max. 

Intensywność 

dofinansowania 

(procent 

faktycznie 

poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 

kwota 

dotacji (zł)

Max. 

Intensywność 

dofinansowania 

(procent 

faktycznie 

poniesionych 

kosztów)

Maksymalna 

kwota 

dotacji (zł)

1. Ocieplenie przegród 

budowlanych

30% 45 zł za m² 60% 90 zł za m²

2. Stolarka okienna 30% 210 zł za 

m²

60% 420 zł za m²

3. Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za 

m²

60% 1200 zł za 

m²



Wycofanie dotacji na kotły węglowe od 

1 stycznia 2022 roku

 Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwe składanie wniosków o dotacje na 

kotły węglowe. 

 Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach Programu Czyste Powietrze jest 

możliwy jedynie do końca 2021 roku. Oznacza to, że koszt będzie 

kwalifikowany tylko jeżeli do końca bieżącego roku złożony zostanie wniosek 

o dofinansowanie a zakup i montaż kotła na węgiel odbędą się do dnia 31 

grudnia 2021 roku (konieczne jest wystawienie faktury bądź równoważnego 

dokumentu księgowego z datą do 31.12.2021 r.) 



Co należy zrobić aby otrzymać 

dofinansowanie?

Krok 1. Zdobądź wiedzę – zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem 

priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także 

regulaminem naboru dostępnymi pod adresem  

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Krok 2. Zbadaj potrzeby budynku – określ stan obecny i potrzeby budynku. 

Krok 3. Wypełnij i złóż niosek o dofinansowanie – Pamiętaj o zapoznaniu się z                      

instrukcją wypełniania wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. 

Możesz skorzystać z pomocy w swojej gminie.

Krok 4. Zawarcie umowy o dofinansowanie – w przypadku pozytywnej decyzji 

wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatyczną 

umową, o czym będziesz poinformowany w umowie.

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja


Co należy zrobić aby otrzymać 

dofinansowanie?

Krok 5. Złóż wnioski o płatność – środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w 

trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.

Krok 6. Zakończenie przedsięwzięcia – kontroli podczas wizytacji końcowej 

przed wypłatą środków podlegają wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami 

własnymi w zakresie ocieplenia, montażu wentylacji mechanicznej z 

odzyskaniem ciepła, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej 

wody użytkowej.

Krok 7. Okres trwałości przedsięwzięcia – wynosi 5 lat od daty zakończenia 

przedsięwzięcia, w tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku 

w liczbie nie mniej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność 

końcową w poprzednim roku kalendarzowym.



Załączniki do wniosku o dotację:

 Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego jeżeli dla 
budynku lub nieruchomości nie została założona księga wieczysta, np. akt 
notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku 

 W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania -
Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka 
gospodarstwa domowego Wnioskodawcy wydane przez gminę, nie wcześniej niż 3 
miesiące przed datą złożenia wniosku 

 Załącznik zawierający oświadczenia:

- współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację 
przedsięwzięcia jeśli budynek jest objęty współwłasnością 

- współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań jeśli 
wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową 

 Pozostałe dokumenty poświadczające właściwe wypełnienie wniosku należy 
zabezpieczyć w domu w celu przedłożenia w trakcie ewentualnej kontroli 
przedsięwzięcia. 



Co należy ze sobą zabrać jeśli chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie w 

gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym?

1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego jeżeli 

dla budynku lub nieruchomości nie została założona księga wieczysta, np. akt 

notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku.

2. Numer rachunku bankowego

3. Adres e-mail (bądź posiadać konto na Portalu Beneficjenta)

4. Numer działki, numer Księgi Wieczystej, powierzchnia całkowita budynku oraz 

rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy

5. Zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie (w przypadku ubiegania 

się o podwyższony poziom dofinansowania)

6. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody (w przypadku ubiegania się o 

podstawowy poziom dofinansowania)



Najczęściej zadawane pytania
 Czy w Gminie Dębowiec można uzyskać pomoc przy wypełnieniu Wniosku o 

dofinansowanie oraz wniosku o płatność w ramach Programu Czyste 

Powietrze?

 Tak, taką pomoc można uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-

ifnormacyjnym w Urzędzie Gminy. Punkt jest czynny w poniedziałki w 

godzinach 12:00-15:30 oraz w środy w godzinach 7:30-16:00 w pokoju numer 

16.

 Gdzie w Urzędzie można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o 

przeciętnym miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego?

 Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w pokoju numer 4.

 Jaki jest czas realizacji przedsięwzięcia?

 Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: - dla dotacji: do 30 miesięcy od daty 

złożenia wniosku o dofinansowanie8 , - dla dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.



 Skąd wiadomo jaką grubość styropianu wybrać?

 Aby sprawdzić jaką grubość styropianu wybrać najłatwiej jest skorzystać 

Kalkulatora Grubości Izolacji bądź też przeprowadzić audyt.

 Kiedy można złożyć wniosek jeśli przedsięwzięcie jest już zrealizowane/w 

realizacji?

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia przedsięwzięcia – jest to data poniesienia pierwszego kosztu 

kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego 

dokumentu księgowego).

 Czy można z Programu Czyste Powietrze otrzymać dofinansowanie na montaż 

mikroinstalacji fotowoltaicznej?

 Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest kosztem kwalifikowanym, jednak tylko i 

wyłącznie jeżeli przedsięwzięcie obejmuje wymianę źródła ciepła. 



 Kogo należy liczyć jako członka gospodarstwa domowego?

 Wnioskodawca wskazuje osoby tworzące jego gospodarstwo domowe na 
podstawie definicji gospodarstwa domowego:

 Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z 
późn. zm.) gospodarstwo domowe tworzy osoba występująca z  żądaniem,  
samotnie  zamieszkująca  i  gospodarująca (gospodarstwo  domowe  
jednoosobowe),  albo  osoba występująca  z  żądaniem  oraz  osoby  z  nią
spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w  faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe).

 Jak policzyć powierzchnię całkowitą budynku?

 Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po 
zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię 
wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, 
jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne 
schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne 
elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.



 Czy na jeden budynek można złożyć więcej wniosków o dofinansowanie?

 Na jeden budynek/lokal mieszkalny wniosek o dofinansowanie można złożyć 
tylko raz. 

 Czy jedna osoba będąca właścicielem np. dwóch budynków może złożyć 
wnioski o dofinansowanie na obydwa budynki? 

 Tak, jeśli osoba jest właścicielem/współwłaścicielem więcej niż jednego 
budynku, na każdy z nich może złożyć oddzielny wniosek o dofinansowanie.

 Jak rozumieć termin „rozpoczęcie przedsięwzięcia”?

 Rozpoczęcie przedsięwzięcia jest równoznaczne z dniem poniesienia 
pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury bądź 
równoważnego dokumentu księgowego).

 Skąd wiadomo jakie wymogi techniczne muszą spełniać zamontowane 
urządzenia?

 Wszystkie wymogi techniczne są przedstawione w Załączniku nr 2 i Załączniku 
nr 2a na stronie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-
dokumentacja

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja


 Co należy przygotować do wniosku o płatność?

 Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.

 Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów 

księgowych. 

 Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub 

sprzedawcy.

 Karta produktu i etykieta energetyczna lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań technicznych.

 Certyfikat/ świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dot. Ekoprojektu

(ecodesign) (w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe).

 Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym 

numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat 

równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 

12975-1 w przypadku kolektorów słonecznych.



 Protokoły odbioru prac od wykonawcy.

 Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej 

potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii 

opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (jeżeli rozliczna jest 

mikroinstalacja fotowoltaiczna)

 Audyt energrtyczny – jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o 

dofinansowanie i jest rozliczany w danym wniosku o płatność. 



Przydatne linki

 https://czystepowietrze.gov.pl

 https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

 https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

