
Program „Czyste Powietrze”

 Spotkanie w trybie on-line - 31 marca 2022 r.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
w Agencji Rozwoju Zawiercia, ul. Leśna 10 B





Kto może liczyć na dofinansowanie
Podstawowy poziom dofinansowania 
 Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł 
(200 000 zł w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem).

 Sposób ustalenia dochodu:

 podstawa obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu 
podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych;

 z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu 
ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego



Podwyższony poziom dofinansowania 

 Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące 
warunki:

 jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1564 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym, 

 2189 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym.



Najwyższy poziom dofinansowania 

 Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 
wyodrębnioną księgą wieczystą;

 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –
Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 900 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym, 
 1260 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym.
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
(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).



Podstawowe zasady

 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym

 Wnioski składa się za pomocą:

 Portalu Beneficjenta, dostępnego na stronie: 
https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

 Elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu 
kwalifikowanego na https://portal.gov.pl,

 W banku przy jednoczesnym skorzystaniu z Kredytu Czyste Powietrze,

 osobiście w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
w Agencji Rozwoju Zawiercia, ul. Leśna 10 B.

 www.park.zawiercie.eu/kategorie/punkt-czystego-powietrza

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu
https://portal.gov.pl/


Podstawowe zasady

Program przewiduje dofinansowania na:

 źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

 instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 mikroinstalację fotowoltaiczną,

 ocieplenie przegród budowlanych,

 stolarkę drzwiową i okienną,

 dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 



Podstawowe zasady
 W ramach programu można dofinansować zakup i montaż 1 źródła ciepła 

do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u
(wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń 
trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system 
ogrzewania )

 W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, 
nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe 
w ramach programu

 Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste 
Powietrze” nie jest już dofinanowany.

 Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone 
z użytku (piec na węgiel musi zostać zezłomowany i potwierdzony  dokumentem 
zezłomowania, piec kaflowy – zlikwidowany lub trwale odłączony od przewodu 
kominowego i potwierdzony odpowiednim protokołem kominiarskim)



Podstawowe zasady

 Jeśli nie wymieniamy źródła ciepła (źródło zamontowane spełnia 
wymagania programu) możemy wnioskować tylko o
 Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych

 Dokumentacji (audyt, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)

 Minimalne dofinansowanie to 3 tys. zł ( nie dotyczy przedsięwzięcia 
w zakresie którego jest zakup i montaż źródła pieca)

 W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni 
całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, 
przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.



Limity dotyczące dofinansowania



Najważniejsze terminy

 rozpoczęcie przedsięwzięcia - poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego):

 dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,

 dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż w  dniu złożenia wniosku o 
dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

 Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

 zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego 
dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza 
zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową 
eksploatację zamontowanych urządzeń

 okres realizacji nie później, niż do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem:

 dla dotacji: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

 dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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