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Jeśli chcesz skorzystać z Programu “Czyste 
Powietrze” powinieneś : 

● Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku. 

● Twoje dochody nie mogą przekraczać 100 tys. złotych rocznie (w tym 

dochody z gospodarstwa rolnego i innych działalności). 

● Twój budynek musi posiadać księgę wieczystą (można ją uzyskać w wydziale 

geodezji w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu). 

● Musisz posiadać swój własny adres e-mail w celu zalogowania się jako 

beneficjent programu i złożenia wniosku elektronicznie. 

● Udokumentować każdy zakup poprawnie wystawioną fakturą. 



Jakie są warunki dochodowe dotyczące udziału 
w programie : 

Wnioskodawców dzieli się na 2 grupy : 

Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie nie 

przekraczającym 100 000 zł rocznie). 

– Dokumenty potwierdzające dochód : 

Oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich 

dokumentów wyliczono dochód, dokumenty do okazania w przypadku 

kontroli, która może nastąpić w przeciągu 5 lat od zakończenia 

przedsięwzięcia. 

Osoby o dochodach powyżej 100 000 zł nie mogą skorzystać z programu 

czyste powietrze, lecz mogą ubiegać się o ulgę termo decyzyjną. 



2) Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania - przeciętny miesięczny dochód na jednego 

członka gospodarstwa domowego nie przekracza : 

● 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

● 2189 zł  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, o którym mowa w ust 1, pkt 

2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w 

grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dokumenty potwierdzające dochód: 

Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zawichoście. 
 



Kwoty i forma dofinansowania jaką możesz uzyskać : 
(Poziom podstawowy) 

Nazwa kosztu Maksymalne dofinansowanie Maksymalna kwota dotacji 

Audyt energetyczny 100% 1 000 zł 

Dokumentacja projektowa  30% 600 zł 

Ekspertyzy 30% 150 zł 

Podłączenie do sieci 

ciepłowniczej 
50% 10 000 zł 

Pompa ciepła p/w 30% 9 000 zł/13 000 zł  

Pompa ciepła p/p 30% 3 000 zł 

Pompa ciepła gruntowa 45% 20 250 zł 

Kocioł olejowy 

kondensacyjny 

30% 4 500 zł 



Kwoty i forma dofinansowania jaką możesz 
uzyskać : (Poziom podstawowy)  
 

Nazwa kosztu Maksymalne dofinansowanie  Maksymalna kwota dotacji 

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 zł  

Kotłownia gazowa  45% 6 750 zł 

Kocioł węgiel 30% 3 000 zł 

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 zł  

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 zł  

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 zł 

Instalacja c. o. oraz cwu 30% 4 500 zł  



Kwoty i forma dofinansowania jaką możesz 
uzyskać : (Poziom podstawowy)  

Nazwa kosztu Maksymalne dofinansowanie Maksymalna kwota dotacji 

Wentylacja mechaniczna z 

odzyskiem ciepła  

30% 5 000 zł 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 

o mocy 2-10 kW 

50% 5 000 zł 

Ocieplanie przegród 30% 45 zł za m2 

Stolarka okienna 30% 210 zł za m2 

Stolarka drzwiowa 30% 600 zł za m2 



Kwoty i forma dofinansowania jaką możesz 
uzyskać : (Poziom podwyższony)  

Nazwa kosztu  Maksymalne dofinansowanie Maksymalna kwota dotacji 

Kocioł gazowy kondensacyjny 60% 9 000 zł 

Kotłownia gazowa 75% 11 250 zł 

Kocioł węglowy 60% 6 000 zł 

Kocioł na biomasę 60% 12 000 zł 

Pompa ciepła p/w 60% 18 000 zł 

Pompa ciepła p/p 60% 6 000 zł 

Ocieplanie przegród 60% 90 zł ma m2 



Program nie jest w formie dotacji lecz w postaci dofinansowania co 

oznacza, że będziesz musiał zainwestować własne środki lub 

ubiegać się o kredyt preferencyjny np. z oferty “Banku 

Spółdzielczego”. 

Bank Spółdzielczy w Zawichoście 

ul. Żeromskiego  37 

nr.tel 15 836 46 63 

 

Nie otrzymasz zwrotu wszystkich poniesionych kosztów! 



Maksymalny poziom dotacji z projektu 
 
Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia, zależy zarówno od poziomu 

dofinansowania jak i zakresu prac. 

Podstawowy poziom dofinansowania 

● wymiana źródła ciepła na pompę 

ciepła (typu powietrze/woda lub 

gruntowa) 

● wentylacja mechaniczna 

● termomodernizacja 

● dokumentacja  

● Wymiana źródła ciepła na inne niż 

pompa ciepła typu powietrze/woda 

lub gruntowa 

● wentylacja mechaniczna 

● termomodernizacja 

● dokumentacja 

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



Maksymalny poziom dotacji z projektu 
 

Podwyższony poziom dofinansowania 

● wymiana źródła ciepła 

● wentylacja mechaniczna 

● termomodernizacja 

● dokumentacja 

32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 



Maksymalny poziom dotacji z projektu 
 

Poziom podstawowy Poziom podwyższony 

●  brak wymiany źródeł ciepła 

●  wentylacja mechaniczna 

●  termomodernizacja 

●  dokumentacja 

10 000 zł 15 000 zł 



Jak złożyć wniosek : 

A) Wnioski składa się w postaci elektronicznej: 

● poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na 
stronie internetowej “http://www.wfos.com.pl/” WFOŚiGW w Kielcach  

● lub przez stronę “www.gov.pl”-Posiadając profil zaufany Formularz jest 
dostępny po zalogowaniu się na stronie. 

 

 

B) Wnioski w wersji papierowej składa się: 

● W  Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy  w Zawichoscie. 
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Jakie budynki kwalifikują się do Programu 
“Czyste Powietrze” : 

1. Budynek istniejący 

● Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do 

użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez 

właściwy organ. 

● Budynki nowo budowane (trwa proces budowy) nie kwalifikują się 

do programu. 



O co możemy wnioskować do programu? 

W przypadku “Dachu i stropu” chodzi o ocieplenie poddasza pod warunkiem, że jest zamieszkałe 
lub będzie zamieszkane. 



Najczęściej zadawane pytania : 

1.W przypadku zakupu okien i drzwi należy przedstawić jako załącznik do wniosku  

o płatność tylko dokument potwierdzający odpowiedni współczynnik przenikania ciepła 

zgodny z rozporządzeniem ( dla okien jest to 0,9, drzwi 1,3 – w pomieszczeniach 

ogrzewanych)? 

 

W przypadku zakupu stolarki okiennej i drzwiowej należy okazać fakturę/faktury za 

zakup i montaż, potwierdzenie zapłaty oraz dokument od producenta stolarki 

potwierdzający spełnienie przez stolarkę w/w wymagań z podaniem powierzchni okna 

lub wymiarów. 

2. Na fakturach powinna być zawarta informacja o rodzaju/modelu zakupionego materiału/sprzętu? 

(ogólnie im więcej tym lepiej) Problemem jest, jeśli tego nie ma? 

Zleca się, aby ta informacja była na fakturze, lecz nie zawsze tak jest np. w przypadku faktur 

na usługę Model kotła musi znaleźć się w protokole odbioru robót. 



3. Tradycyjne ogrzewanie podłogowe będzie się wliczać do puli z zakresu 

instalacji c.o, a maty grzewcze elektryczne do puli ogrzewanie elektryczne? 

Tak, w przypadku montażu mat grzewczych (ogrzewania elektrycznego) możemy 

dofinansować zarówno maty grzewcze, jak i instalację co. 

4. Co to jest ulga termodecyzyjna? 

Ulga termodecyzyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika 

będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

pod warunkiem, że przedsięwzięcie termo decyzyjne w tym budynku zostanie 

zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 

poniesiono pierwszy wydatek. 



Gdzie można zezłomować stary piec”kopciuch” i 
uzyskać dokument o jego złomowaniu, który jest 
konieczny aby uzyskać dotacje : 

Nazwa złomowiska Miasto,ulica Numer kontaktowy 

“Kamet” Dwikozy,ul.Spółdzielcza 8 +48506084430 

Handel Złomem Skup i Sprzedaż 

Złomu Leszek Bona 

 Milczany +48606641206 

EKO SKUP S.C - skup złomu Opatów,Leszka Czarnego +48509090326 



Gdzie można zgłosić się aby uzyskać audyt 
energetyczny? 

-Radom ul.Żeromskiego 109,  

-Nr.kontaktowy 48609177721 

-Osoba do kontaktu : Tomczyk Mariusz 

 

-Starachowice ul.Józefa Krzosa 

-Nr.kontaktowy 48502679855 

-Osoba do kontaktu : Nowak Janusz 

 



Jak obliczyć kwotę dofinansowania którą możesz 
otrzymać? 

Na stronie internetowej : 

“https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/” 

znajduje się kalkulator dotacji który pozwala na 

dokładne wyliczenie otrzymanej dotacji. Kalkulator 

podpowie Ci również o co możesz wnioskować. 
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Osoby do kontaktu z ramienia gminy w sprawie 
pomocy przy składaniu wniosków. 

Luzia Wicińska 

Artur Pietraszewski  

nr. kontaktowy 15 83 64 115 wew. 27 lub 29 

W sprawach konsultacji i doradztwa w formie telefonicznej 

kontaktować się w dni : poniedziałek, środa, piątek. 


