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CZYSTE POWIETRZE PLUS
  Nabór od 15.07.2022 r.
 Prefinansowanie do 50 proc. wartości wszystkich prac
 Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem 

o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. 
W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech 
umów z wykonawcami.

 skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” 
i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

 Przyspieszona ścieżka oceny wniosku. Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej 
osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia 
umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto 
wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego 
wynagrodzenia.

 Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu 
jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną 
fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz 
potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.



CZYSTE POWIETRZE PLUS – 
MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI
Podwyższony poziom dofinansowania - 
prefinansowanie

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

32 000 zł 42 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika



CZYSTE POWIETRZE PLUS – 
MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI
Podwyższony poziom dofinansowania - 
prefinansowanie

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

15 000 zł        25 000 zł 



CZYSTE POWIETRZE PLUS – 
MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI
Najwyższy poziom dofinansowania - 
prefinansowanie

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

69 000 zł 70 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika



CZYSTE POWIETRZE PLUS – 
MAKSYMALNE POZIOMY DOTACJI
Najwyższony poziom dofinansowania - 
prefinansowanie

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

  30 000 zł        40 000 zł 



 OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA 
DOTACJI 
Z PREFINANSOWANIEM

Zaliczka wypłacona na rachunek WYKONAWCY może być wypłacana max. 
do wysokości 50% przyznaje dotacji przypadającej na dany zakres 
przedsięwzięcia zawartej w danej umowie z wykonawca, przy czym suma 
wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć  50% maksymalnej 
kwoty dotacji 

Pozostała część dofinansowana przypadająca na dany zakres przedsięwzięcia 
 zawarta w danej umowie z wykonawcą zostanie wypłacona  na rachunek 
wykonawcy, po zrealizowaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność.

Beneficjent składając wniosek o płatność, zobowiązany jest przedstawić 
potwierdzenie opłaconego wkładu własnego  na zrealizowanie 
przedsięwzięcia, który stanowi różnice między faktycznie poniesionymi kosztami 
kwalifikowanymi przedsięwzięcia a kwotą dotacji, przypadającą na umowę z 
wykonawcą.



NOWE WARUNKI : UMOWA Z 
WYKONAWCĄ

Podstawowym warunkiem, by uzyskać wyższe kwoty, jest wybranie 
opcji prefinansowania. Trzeba przedstawić umowę z wykonawcą, na 
którego rachunek wpłyną pieniądze z programu Czyste Powietrze 
Plus. Z wyprzedzeniem będzie można w ten sposób otrzymać do 50 
proc. przewidzianej kwoty dotacji. Wojewódzki fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) mają przelewać 
pieniądze bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 
14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

 Wzór umowy z wykonawcą najlepiej pobrać w WFOŚiGW.



JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W CZYSTE POWIETRZE PLUS

Wnioski składa się jak dotychczas w regionalnych WFOŚiGW tylko przez 
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
 https://gwd.nfosigw.gov.pl/

- w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem 
elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest 
wydrukowanie wniosku i dostarczenie go w wersji papierowej  

Wersje papierowe można zanieść osobiście do WFOŚiGW, wysłać 
pocztą albo złożyć w urzędzie gminy, jeśli podpisała ona porozumienie 
o przystąpieniu do programu Czyste Powietrze. 

Jeżeli ktoś złożył wniosek o dofinansowanie przed 15 lipca 2022 r., 
ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć 
go ponownie na nowych warunkach.

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie należy zweryfikować kwestie 
dotyczące własności/współwłasności, należy wydrukować zapisy księgi dotyczące własności 
oraz nr działki (Dział I-0 i Dział II).
W przypadku braku aktualizacji zapisów w księdze wieczystej – zawsze należy załączyć 
do wniosku dokument potwierdzający zmianę, np. akt poświadczenia dziedziczenia, umowa  
darowizny, itp. W przypadku zmiany numeru działki dołączamy uproszczony wypis z rejestru 
gruntów.
Jeśli w księdze wieczystej widnieje nazwisko panieńskie i brak jest w KW nr Pesel
 - należy dodatkowo załączyć akt ślubu potwierdzający zmianę nazwiska.
Pozwolenie na budowę, testament, dawne dokumenty  (np. akt własności ziemi z lat 60, 
przekazanie gospodarstwa rolnego) nie są dokumentami wystarczającymi
do potwierdzenia własności. Do powyższych dokumentów należy dołączyć aktualny 
uproszczony wypis z rejestru gruntów bądź wypis z kartoteki budynków.
W przypadku lokalu mieszkalnego – zawsze należy dodatkowo zweryfikować księgę 
matkę. W przypadku jej braku należy załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające stan 
faktyczny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Jeśli z dokumentu  źródłowego wynika, że została założona księga wieczysta dla budynku 
- została wydzielona bądź podlega aktualizacji wpisu, należy wpisać numer księgi 
wieczystej.



FORMY DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku 

 Zakończenie - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia 
zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji 
na częściową spłatę kapitału kredytu banków Formularz wniosku o 
dofinansowanie jego w banku, który przystąpił do Programu

 Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku 

 Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia następującego po 
dacie wpływu wniosku do właściwego wfośigw

 Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia



FORMY DOFINANSOWANIA W 
PROGRAMIE

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu
 Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki 

własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

 Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje wniosek do 
wfośigw. Lista banków na stronach internetowych poszczególnych 
wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl

 Wypłata dotacji - Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw, na 
podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO JEDNEGO 
kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z 
dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, 
potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia



DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU
- W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego składanego w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane 
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości 
gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga wieczysta,

- Do wfośigw trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,

- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do wfośigw,

- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek 
z kryteriów. O odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na 
adres e-mail,

- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,

- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia 
roboczego po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do wfośigw,

- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,

- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we 
wniosku i będzie podpisane podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



LISTA BANKÓW, KTÓRE URUCHOMIŁY 
KREDYT CZYSTE POWIETRZE
1. Alior Bank   
2. Bank Ochrony Środowiska   
3. BNP Paribas Bank Polska 
4. Credit Agricole Bank Polska   
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.   
oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie
5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej
5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku
5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy
5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach
5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku
5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach
5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
5.20. Bank Spółdzielczy w Łańcucie
5.21. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
5.22. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
5.23. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
5.24. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

6. SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi 
SGB 
6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie
6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu
6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie
6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze
6.7 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
6.8. Bank Spółdzielczy w Lipnie
6.9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
6.10. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
6.11. Bank Spółdzielczy w Raciążu
6.12. Bank Spółdzielczy w Człuchowie
6.13. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
7. Santander Consumer Bank S.A.   

Lista banków dostępna na stronach 
internetowych poszczególnych wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl



DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM
 Beneficjent– właściciel/ współwłaściciel uprawniony do  podwyższonego 

i najwyższego poziom dofinasowania. 

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

 Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni od daty wpływu do właściwego wfośigw.

 Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.

 Sposób złożenia wniosku – wyłącznie przez GWD- formularz podpisany przez profil 
zaufany/podpis kwalifikowany.  Istnieje możliwość wysłania wniosków w wersji 
papierowej (wydrukowany z GWD  wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wraz z 
wymaganymi załącznikami).



 Złożenie wniosku –  do właściwego wfośigw
lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin na stronach 
internetowych poszczególnych wfośigw oraz na czystepowietrze.gov.pl.

 Warunki otrzymania dotacji - uzyskanie oraz dołączenie do wniosku :
 zaświadczenie o dochodach/ zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do 

otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego opiekuńczego  
wystawione na Wnioskodawcę

 umowa z wykonawcą zawierająca dane wykonawcy (nazwa nip, nr konta i nr 
umowy) czas rozpoczęcie przedsięwzięcia oraz jego zakres i kwotę. 

Wykonawca, z którym Wnioskodawca podpisuje umowę musi działać na 
rynku usług budowlanych co najmniej jeden rok lub posiadać 
doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji z PP Czyste Powietrze. 
Wnioskodawca na własną odpowiedzialność wybiera wykonawcę.  
Wykonawca nie jest stroną postępowania w przypadku zwrotu dotacji. 
Wykonawca nie może być pełnomocnikiem Wnioskodawcy. 

Dotacja z prefinansowaniem



DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM

 Finansowanie – dotacja w formie zaliczki na rachunek WYKONAWCY w 
terminie 14 dni po zawarciu umowy dotacji lecz nie wcześniej niż 14 dni 
przed  datą rozpoczęcie przedsięwzięcia + środki własne +   pozostała dotacja 
po zrealizowaniu przedsięwzięcia  wypłacona  na rachunek 
wykonawcy/Beneficjenta  w terminie 30 dni  od daty wpływu kompletnego i 
poprawnego wniosku
o płatność.

 Wypłata -  maksymalnie w 3 częściach na podstawie złożonego wniosku o 
płatność na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta



OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI Z 
PREFINANSOWANIEM
Zaliczka wypłacona na rachunek WYKONAWCY może być wypłacano max. do 
wysokości 50% przyznaje dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawartej 
w danej umowie z wykonawca, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie 
może przekroczyć  50% maksymalnej kwoty dotacji 

Pozostała część dofinansowana przypadająca na dany zakres przedsięwzięcia  zawarta w 
danej umowie z wykonawcą zostanie wypłacona  na rachunek wykonawcy, po 
zrealizowaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność.

Beneficjent składając wniosek o płatność, zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie 
opłaconego wkładu własnego  na zrealizowanie przedsięwzięcia, który stanowi różnice 
między faktycznie poniesionymi kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia a kwotą 
dotacji, przypadającą na umowę z wykonawcą.



ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE



Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
                                i 
Ochrony Środowiska 
42 – 674 Kamieniec ul. Tarnogórska 34 
tel. 32 666 44 08
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