
Czyste Powietrze



Czyste Powietrze – Dla kogo?
Beneficjentem Programu Czyste Powietrze jest osoba fizyczna
będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego* lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym
kwoty 100 000 zł.

* Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.



Czyste Powietrze – działania objęte dotacją
  Wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

wraz z możliwością montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła 
na potrzeby c.w.u. (wymóg: wymiana źródła ciepła)

 Mikroinstalacja fotowoltaiczna (wymóg: wymiana źródła ciepła)
 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 Ocieplenie przegród budowlanych*
 Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej*
 Dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, 

ekspertyzy: ornitologiczna i chiropterologiczna)

* Dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku nie jest udzielane w 
budynkach, dla których został zgłoszony wniosek o pozwolenie na budowę po 31.12.2013 r



Czyste Powietrze –dofinansowania

III POZIOMY DOFINANSOWANIA 

 I  PODSTAWOWY II  PODWYŻSZONY III   NAJWYŻSZY



Czyste Powietrze – poziom 
dofinansowania  I PODSTAWOWY

Roczny dochód Beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł,

- oświadczenie we wniosku o dofinansowanie o osiągniętym dochodzie



Czyste Powietrze – poziom 
dofinansowania  II PODWYŻSZONY

  Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania; przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:
• 1564 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym
• 2189 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód 
wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w 
zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.

  Warunek: Uzyskanie zaświadczenia o dochodzie wydawanego przez gminę 
potwierdzającego dochód



Czyste Powietrze – poziom dofinansowania  III 
NAJWYŻSZY

  Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania; 
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny, wskazany w zaświadczeniu 
o dochodzie wydawanym przez gminę nie przekracza:
• 900 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym
• 1260 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony 
został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył 
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie.
                                                         lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek 
Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju 
zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia 
oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).



źródło: czystepowietrze.gov.pl



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji

Istnieje limit całkowitej wysokości 
dotacji dla całego przedsięwzięcia.

Limit zależy zarówno od poziomu 
dofinansowania jak i zakresu prac.



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
PODSTAWOWY  POZIOM  DOFINANSOWANIA

--Wymiana źródła ciepła na 
pompę ciepła (typu p/w lub 
gruntowa)
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

--Wymiana źródła ciepła na  
inne niż pompa ciepła (typu 
p/w lub gruntowa)
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

25 000 zł + 5 000 zł  fotowoltaika 20 000 zł + 5 000 zł  fotowoltaika



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
PODSTAWOWY  POZIOM DOFINANSOWANIA

-- brak wymiany źródła ciepła
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

                           10 000 zł



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
PODWYŻSZONY  POZIOM DOFINANSOWANIA

--Wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła (typu p/w lub gruntowa)
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

32 000 zł + 5 000 zł  fotowoltaika



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
PODWYŻSZONY  POZIOM DOFINANSOWANIA

-- brak wymiany źródła ciepła
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

                              15 000 zł 



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
NAJWYŻSZY  POZIOM DOFINANSOWANIA

-- Wymiana źródła ciepła
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

60 000 zł + 9 000 zł  fotowoltaika



Czyste Powietrze – maksymalne poziomy dotacji  -  
NAJWYŻSZY  POZIOM DOFINANSOWANIA

-- brak wymiany źródła ciepła
-- wentylacja mechaniczna
-- termomodernizacja
-- dokumentacja 

                           30 000 zł



Czyste Powietrze – uwagi dodatkowe
  rozpoczęcie przedsięwzięcia (poniesienie pierwszego kosztu 

kwalifikowanego) może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o dofinansowanie;

 W ramach Programu dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na jedno 
źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej;

 Jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, to źródło ciepła 
na paliwo stałe znajdujące się w takim budynku/lokalu musi spełniać wymóg 
co najmniej 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 
303:5;

 Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania
w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest 
nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym że ilość pobieranego 
paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego 
średnia
z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa 
niż 5600 kWh/rok.



Czyste Powietrze – uwagi dodatkowe
  Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcie realizowane w budynku 

istniejącym budynku mieszkalnym;
 Budynki nowobudowane i wielorodzinne nie kwalifikują się do programu;
 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których 

wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (nie dotyczy 
przedsięwzięć obejmujących zakup i montaż źródła ciepła);

 Na jeden budynek/lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą może 
być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu;

 Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia kominki wykorzystywane na cele 
rekreacyjne muszą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie 
położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów 
prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych;

 Okres trwałości - 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 Dopuszczone współfinansowanie inwestycji z innych środków publicznych

(za wyjątkiem Mój Prąd i Smog Stop) oraz łączenie dotacji z ulgą 
termomodernizacyjną (zał. 1 do PPCP)



Czyste Powietrze – warunki wypłaty
  Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w maksymalnie:

- 3 częściach dla poziomu podstawowego i podwyższonego;
- 5 częściach dla najwyższego poziomu dofinansowania;
- 1 części dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu.

 Pierwszy wniosek o płatność musi obejmować wymianę źródła ciepła, 
chyba że wniosek nie obejmował wymiany źródła ciepła (w budynku istniało 
już źródło spełniające wymagania Programu)

 Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:
- Dla dotacji w ramach poziomu podstawowego i podwyższonego – do 30 
miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
- Dla dotacji w ramach poziomu najwyższego – do 36 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie;
- Dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu – do 18 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie.



Czyste Powietrze – składanie wniosku

1. E-wniosek poprzez rządowy portal „gov.pl” – posiadając profil zaufany.*
2. W postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal 
Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw 
(wymagane również przesłanie lub dostarczenie podpisanej wersji papierowej 
do WFOŚiGW lub złożenie wniosku za pośrednictwem gminy, która zawarła 
porozumienie z wfośigw). Formularz wniosku będzie dostępny po 
zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta.*
3. Wniosek o dofinansowanie złożony w banku wraz z wnioskiem o Kredyt 
Czyste Powietrze. 

Wniosek zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli Wnioskodawcy o chęci jej zawarcia – 
zawieranie umowy odbywa się bez konieczności dodatkowej wizyty Wnioskodawcy w siedzibie wfośigw

*Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym 
zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami 
oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej 
się na stronach internetowych wfośigw lub 2) w serwisie „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.



Formularz wniosku o dofinansowanie 

Wszystkie  pola we wniosku muszą być wypełnione.
Ilość pól do wypełnienia jest zależna od zaznaczenia określonych pól i 
oświadczeń.
Zaleca się wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie w 
ustalonej kolejności zgodnie z numeracją pól.
Wnioskodawca ma obowiązek podania we wniosku o dotację 
aktualnych informacji, zgodnych ze stanem faktycznym.
Należy wpisać prawidłowe dane teleadresowe.
Prawidłowe oznaczenie oświadczenia dotyczące własności – „jestem 
właścicielem” dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w KW widnieje 1 osoba.
Prawidłowe podpisy pod oświadczeniami.
Oznaczenie wniosku o dofinansowanie pieczęcią gminy oraz nadanie 
czytelnego numeru wniosku zgodnego z oznaczeniem Gminy.
Weryfikacja formularza potwierdza jedynie prawidłowość wypełnienia 
formularza. 



Formularz wniosku o dofinansowanie 

Jeśli Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia – nie ma 
konieczności wpisywania daty rozpoczęcia przedsięwzięcia.
Jeśli Wnioskodawca nie zna kosztów przedsięwzięcia – można 
pozostawić pole „Kwota kosztów kwalifikowanych” nie wypełnione – 
formularz wyliczy maksymalne kwoty dotacji.
Jeśli budynek  posiada dwie księgi wieczyste – formularz uniemożliwia 
wpisanie dwóch ksiąg – należy wpisać jedną z ksiąg, a w polu B.1.13 
wszystkie działki, na których znajduje się budynek. Dodatkowo jako 
załącznik do wniosku, Wnioskodawca powinien sporządzić 
oświadczenie o obu numerach ksiąg i działek, na których znajduje się 
budynek.
Oświadczenie B.1.27 – dotyczy jedynie tych budynków, w których 
znajduje się kocioł gazowy.
Nie ma możliwości  korekty wniosku o dofinansowanie z poziomu 
podstawowego na podwyższony, najwyższy oraz na wniosek z 
prefinansowaniem.



Czyste Powietrze – ścieżka bankowa

Ścieżka bankowa
od daty złożenia
wniosku
w banku
do 14 dni

 Aktualna lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:
https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Forma
dofinans
owania

Rozpoczęcie
przedsięwzię
cia

Ocena
WOD
przez
wfośigw

Okres 
realizacji
przedsięwzi
ęcia

Rozliczenie
przedsięwzięci
a przez
wfośigw

Korekta
wniosku 

Wypłata 
dotacji

Ścieżka 
bankowa

od daty 
złożenia
wniosku
w banku

do 14 dni 18 miesięcy 
od dnia 
złożenia
wniosku
w banku

po 
zrealizowaniu
przedsięwzięcia

nie ma
możliwości

do banku 
na
spłatę 
części
kredytu



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



Czyste Powietrze – rozliczenie inwestycji
Po zrealizowaniu inwestycji Beneficjent przystępuje do rozliczenia zadania.
Dokumenty potrzebne do rozliczenia zadania:

 Wniosek o płatność końcową/częściową
 Protokół odbioru robót wykonawcy
 Kopie faktur lub innych dokumentów księgowych
 Potwierdzenie zapłaty za fakturę
 Imienny dokument zezłomowania starego źródła ciepła
 Certyfikaty/etykiety energetyczne, karty produktu, deklaracje właściwości 

użytkowych
 Zaświadczenie OSD potwierdzające montaż licznika (fotowoltaika)
 Zadania realizowane systemem gospodarczym zawsze podlegają kontroli

na miejscu. Kosztem kwalifikowanym jest wówczas jedynie zakup urządzeń, 
materiałów i wyrobów budowlanych.

 Po pozytywnej ocenie rozliczenia następuje wypłata środków.



Czyste Powietrze – materiały pomocnicze
  Strona internetowa Programu – (statystyki, zakładka „Pomoc”: kalkulator 

dotacji, kalkulator grubości izolacji, baza pytań i odpowiedzi) 
https://czystepowietrze.gov.pl/;

 Portal Beneficjenta – wymagana dokumentacja Programu CP:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/;

 Cykl webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza -  https://
czystepowietrze.gov.pl/akademia- czystego-powietrza/;

 Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) – https://lista zum.ios.edu.pl;
 Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej – 

https://www.peee.gov.pl/ (Celem jej
założenia jest umożliwienie beneficjentom NFOŚiGW uzyskania szybkiego 
dostępu do ekspertów efektywności energetycznej;

 Kalkulator oszczędności energii – https://ekodom.edu.pl/.

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-
https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-


Urząd Gminy Zbrosławice
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