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„Czyste Powietrze” najważniejsze informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie: 

1. Jaki jest termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji?- okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 

miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie ( w części 1 i 2) , natomiast w części 3 do 36 miesięcy (18 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku dla dotacji z PREFINANSOWANIEM). 

2. Jakie są Twoje podstawowe dane ewidencyjne? – imię,nazwisko, PESEL, NIP, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp. 

3. Przygotuj informacje ogólne o budynku:  

- adres,nr księgi wieczystej wg formatu XXXX/YYYYYYYY/Z np. NS1Z/00012345/0 w przypadku braku księgi wieczystej 
dokument potwierdzający własność budynku (w przypadku lokalu mieszkalnego konieczne jest podanie nr księgi wieczystej)  
- nr działki,  powierzchnia całkowita budynku, 
- w przypadku działalności(również wynajmu pokoi wg unijnego prawa konkurencji)- powierzchnia, na której prowadzona jest 
działalność (w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% 
budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania) 
- rok budowy budynku (rok zgłoszenia albo rozpoczęcia budowy) 
- obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Posiadanie kotła olejowego 
umozliwia jedynie ubieganie się o dofinansowanie termomoderniozacji!  
4. Źródła ciepła,przyłącza,instalacje,wentylacje 
- jakie będzie źródło ciepła po modernizacji? 
- koszt (jeżeli są faktury). 

5. Termomodernizacja 

- rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji ( koszt), czy planowana jest kompleksowa termomodernizacja wg 
definicji  zawartej w Programie Czyste Powietrze czy tylko jej część np. tylko stolarka okienna/drzwiowa- (koszt) . 
6. Dokumentacja 

- audyt/dokumentacja projektowa/ekspertyzy -koszt – wymagany jest przy kompleksowej termomodernizacji od 3.01.2023  

7. Dochód – trzy stopnie dofinansownia  

- dofinasowanie do poziomu podstawowego (od 40 – 55% kosztów netto) – dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 

tys. zł (dochód roczny wykazany w PIT w polu „podstawa obliczenia podatku”). Wnioskodawca rozliczający się wspólnie z 

małżonkiem wpisuje we wniosku rówież dochód roczny wykazany w PIT w polu „podstawa obliczenia podatku”. 

- dochód roczny ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy  

- dochód roczny niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

- dofinansowane do poziomu podwyższonego (od 70 – 80% kosztów netto): 

*zaświadczenia o dochodach (Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania o dochodzie miesięcznym nie 

przekraczającym kwoty 1894 zł ( w gospodarstwie wieloosobowym ) lub kwoty 2651 zł  

(w gospodarstwie jednoosobowym)). 

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym 

miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany 

w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w 

rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

- dofinansowanie do poziomu najwyższego ( do 100% kosztów netto) 

* zaświadczenia o dochodach (Osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania o dochodzie miesięcznym nie 

przekraczającym kwoty 1090 zł ( w gospodarstwie wieloosobowym ) lub kwoty 1526 zł  

(w gospodarstwie jednoosobowym)). 

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 

kolejnych6miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym 

miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia 
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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. 

8. Załączniki: (oświadczenie generowane są we wniosku ) 

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (w przypadku braku księgi wieczystej) 

-oświadczenie współwłaściciela / wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w 

niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek /lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) 

-oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową 

wspólność majątkową)    

 Strony kotłów i kalkulator grubości izolacji:  

www.powietrze.malopolska.pl  zakładka zmień piec, lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe 
www.lista-zum.ios.edu.pl 
Kalkulator grubości izolacji- dostępny na portalu beneficjenta www.portal.wfos.krakow.pl bądź na stronie:  
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/  
 
DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM:  
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy 
wykonawcy, na warunkach określonych w Programie. 
Prefinansowanie obejmuje wypłatę: 
-  zaliczki - maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej 
umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty 
dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie   
- pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą 
(umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.  
Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami 
wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu 
realizowanym w ramach Programu.  
Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy 
pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na 
podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.  
Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać 
do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą. 
OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą 
kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne. 

Najważniejsze zmiany w Programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023r.: 

1.    Niekwalifikowalny podatek VAT. 

2.    Braku określenia granicy kosztów kwalifikowanych dla takich inwestycji jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

docieplenie przegród budowlanych (do 100%) 

3.    Wzrost maksymalnej wysokość dotacji z 79 tys. zł. do 135 tys. zł. 

4.    Podniesienie wysokości progów dochodowych.  

5.    Umożliwienie złożenia drugiego wniosku (pod warunkiem rozliczenia poprzednio składanego wniosku i na inny zakres niż 

dotychczas rozliczone przedsięwzięcie, Jeśli pierwszy wniosek złożono do 14.05.2020, drugi wniosek w latach 2021-2022, to 

można złożyć obecnie 3 wniosek oczywiście na zakres nierozliczany we wcześniejszych dwóch wnioskach). 

6.    Podniesienie kwoty dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną. 

7.    Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 

mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. 

8.    Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie 

http://www.powietrze.malopolska.pl/
http://www.lista-zum.ios.edu.pl/
http://www.portal.wfos.krakow.pl/
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
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wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie 

zużycia energii użytkowej  na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 

procent. 

9.    Kotły na drewno i/lub pellet o nieobniżonej emisyjności cząstek stałych (o wartości > 20 mg/m3), zakupione do końca 2022 

r., będą dotowane tylko dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2023! 

Szczegółowy regulamin z załącznikami znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania 

(nowe dokumenty obowiązujące od 03.01.2023r.) 

Materiały edukacyjne do pobrania:  

https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/Informacji na temat wnioskowania na nowych zasadach w Programie 

„Czyste Powietrze” będzie udzielać Ekodoradca po wejściu w życie nowego regulaminu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

do kontaktu z Urzędem Gminy Kościelisko i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu. Kontakt: 

ekodoradca@gminakoscielisko.pl        Urząd Gminy Kościelisko, tel.  18 20 23 482, 880 720 070 

 
 

Dodatkowe informacje wynikające z Uchwały Antysmogowej: 

Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne 
„kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących 
budynkach np. w ramach wymiany na nowy. Od 1 maja 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków 
spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące 
sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka. Kominki, które nie spełniają 
wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od maja 2024 roku muszą zostać 
wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. 

Pierwotnie termin dotyczący doposażenia lub wymiany kominków wyznaczony był na koniec 2022 roku, jednak we 
wrześniu 2022 roku został przesunięty na maj 2024 roku. 

mailto:ekodoradca@gminakoscielisko.pl

