
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

 

 

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.                                                                                                                                                

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 

lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokalnych mieszkalnych ( maksymalnie dwóch) z 

wyodrębnioną księgą wieczystą.                                                                                                                                   

Dofinansowanie  przeznaczane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 

nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termo modernizacyjnych budynku.                                                                                                                       

Maksymalna dotacja:                                                                                                                                                 

- do 30 000 dla podstawowego poziomu dofinansowanie                                                                                   

-do 37 000 i do 47 000 ( dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania    

- 69 000 i 79 000 ( dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania                       

Formy dofinansowanie: dotacja oraz dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego                       

( Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach )                                                                                 

Wybrane rodzaje wspieranych przedsięwzięć                                                                                                                        

- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe                                                                                        

- zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania c.w.u.                                                        

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu                                                                            

Dodatkowo mogą być wykonane ( dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):                         

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.                                                          

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej                                                                                                                          

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła                                                                                           

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych                                                                                                                                                                                                   

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:                                                         

1. Są właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w 

budynku mieszkalnych jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;  



 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 

kwoty:                                                                                                                                                                                   

Poziom podstawowy:                                                                                                                                                               

a) Roczny dochód nie przekraczający 100 000 zł                                                                                                                                                                                    

Poziom podwyższony:                                                                                                                                                                    

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym                                                                                                                           

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym                                                                                                            

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 

przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 

roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.                                                                                          

Poziom najwyższy dofinansowania:                                                                                                                                        

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym                                                                                                                          

b) 1260 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, burmistrz, prezydenta  miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okres, 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).                                                                                                                    

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

przeciętnym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, 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. 

 



Składanie wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” 

 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie 

za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) . w GWD należy wybrać 

formularz dla  wniosku o dotację z prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem 

wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej (WFOŚiGW) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku podpisu 

elektronicznego ( po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować 

formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu 

informacyjno-konsultacyjnego w gminie. 

Źródło: www.czystepowietrze.gov.pl 

 

Więcej informacji : https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Ulotka_CzystePowietrze_pdf.pdf 
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