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ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI 
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW  

WFOŚIGW W KATOWICACH 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

PONOSI REDAKCJA.

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

  P rogram „Czyste Powietrze” został 
po raz pierwszy wprowadzony 
we wrześniu 2018 roku, a jego 

wdrożenie umożliwiło realizację inwe-
stycji związanych z termomoderniza-
cją wielu gospodarstw domowych. Już  
w pierwszym roku zanotowano duże za-
interesowanie programem, zwłaszcza  
w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 
gdzie do Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wpłynęło ponad 80 tysięcy wnio-
sków. Wartość wniosków złożonych 
w pierwszym roku opiewała na łączną 
kwotę ponad 1,8 mld zł, do pozyskania 
możliwe były środki w formie dotacji czy 
pożyczek na termomodernizację domów 
bądź wymianę źródeł ciepła. 

  TERMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ   
  PROGRAMU  

Zgodnie z zapisami „Czystego Powie-
trza” realizacja programu będzie trwała 
aż do 2029 roku. Podpisywanie umów  
z beneficjentami będzie prowadzone do 
31.12.2027r., natomiast wydatkowanie 
środków przez Wojewódzkie Fundu-
sze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW) będzie możliwe 

do 30.09.2029 roku. Program ten prze-
znaczony jest dla właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub też wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą o dochodzie rocznym nieprze-
kraczającym kwoty 135 000 zł. W aktual-
nie obowiązującej edycji programu formą 
dofinansowania jest dotacja lub też dota-
cja na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego. 

  RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ   
  PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU    

Do rodzajów przedsięwzięć finansowa-
nych w ramach aktualnej edycji progra-
mu należą:

1) Przedsięwzięcie obejmujące de-
montaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy 
ciepła typu powietrze-woda albo grunto-
wej pompy ciepła do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i cwu (ciepła woda użyt-
kowa). 

Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mi-
kro-instalacji fotowoltaicznej maksy-
malna kwota bez kompleksowej termo-
modernizacji może wynosić do 35 000 zł, 

natomiast przy realizacji kompleksowej 
termomodernizacji jest to kwota do 
60 000 zł. W obu przypadkach należy 
ponieść koszt audytu energetycznego 
– 1200 zł. Przy wyborze wariantu przed-
sięwzięcia obejmującego mikro-instala-
cję fotowoltaiczną maksymalna kwota 
dotacji bez kompleksowej termomoder-
nizacji wynosi do 41 000 zł. Natomiast  
w wariancie z kompleksową termomo-
dernizacją maksymalna kwota dofina-
sowania może stanowić do 66 000 zł. 
Również i tu należy ponieść koszt audytu 
energetycznego.

2) Przedsięwzięcie obejmujące demon-
taż nieefektywnego źródła ciepła na pali-
wo stałe oraz:

• zakup i montaż innego źródła ciepła 
niż wymienione w pkt 1 – wskazane-
go w Załączniku 2 do Programu do 
celów ogrzewania lub ogrzewania  
i cwu (ciepłej wody użytkowej) albo

• zakup i montaż kotłowni gazowej  
w rozumieniu Załącznika 2 do Pro-
gramu.

Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje 
mikro-instalacji fotowoltaicznej maksy-
malna kwota bez kompleksowej termo-
modernizacji może wynosić do 25 000 zł. 
Natomiast z kompleksową termomoder-

nizacją maksymalna kwota dofinansowa-
nia wynosi do 50 000 zł. W obu przypad-
kach zachodzi konieczność wydatkowa-
nia środków na audyt energetyczny. 

Gdy przedsięwzięcie obejmuje wykona-
nie mikro-instalacji fotowoltaicznej mak-
symalna kwota bez kompleksowej termo-
modernizacji może wynosić do 31 000 zł, 
a z kompleksową termomodernizacją do 
56 000 zł. Również w przypadku realizacji 
wspomnianych wariantów przedsięwzię-
cia zachodzi konieczność wydatkowania 
środków na audyt energetyczny.

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wy-
miany źródła ciepła na paliwo stałe na 
nowe źródło ciepła, a obejmujące (do-
puszcza się wybór więcej niż jednego ele-
mentu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród 

budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, bram garażowych (zawiera 
również demontaż),

• wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu energe-
tycznego, dokumentacji projektowej, 
ekspertyz.

Gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mi-
kro-instalacji fotowoltaicznej maksymal-
na kwota bez kompleksowej termomo-
dernizacji może wynosić do: 13 000 zł,  
a z kompleksową termomodernizacją do 
33 000 zł. Również i tutaj należy ponieść 
koszt audytu energetycznego. 

Dodatkowo w ramach realizacji przed-
sięwzięć omówionych w pkt. 1 i 2 istnieje 
możliwość m.in. demontażu oraz zakupu 
i montażu nowej instalacji centralnego 
ogrzewania lub cwu.

  MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA PROGRAMU   
  Z TERMOMODERNIZACYJNĄ ULGĄ   

  PODATKOWĄ  

Ponadto zgodnie z informacjami źródło-
wymi dotyczącymi programu, dotacje po-
zyskane w ramach „Czystego Powietrza” 
można łączyć z termomodernizacyjną 
ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycz-
nia 2019 r., tj. od wejścia w życie ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. poz. 2246).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącz-
nie z dotacji w Programie Czyste Powie-
trze i ulgi termomodernizacyjnej:

• odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają 
wydatki sfinansowane lub dofinanso-
wane z dotacji lub zwrócone podatni-
kowi w jakiejkolwiek formie ze środków 
publicznych, a jedynie ta ich część, któ-
ra nie została dofinansowana,

• w przypadku gdy, po wcześniejszym 
dokonaniu odliczeń wydatków w ra-
mach ulgi termomodernizacyjnej, be-
neficjent otrzymał zwrot odliczonych 
wydatków w formie dotacji, jest zobo-
wiązany zgodnie z przepisami podat-
kowymi doliczyć odpowiednio kwoty 
poprzednio odliczone od dochodu za 
rok podatkowy, w którym otrzymał ten 
zwrot.

  DOKUMENTACJA W AKTUALNEJ   
  EDYCJI „CZYSTEGO POWIETRZA”  

W przypadku chęci ubiegania się o dofi-
nansowanie w ramach programu „Czyste 
Powietrze” należy zapoznać się z załącz-
nikami obowiązującymi w tej edycji. Za-
łącznik nr 1 dotyczy możliwości łączenia 
dotacji z termomodernizacyjną ulgą po-
datkową, o czym wspomniano wyżej. Na-
tomiast w załączniku nr 2 do Programu 
wyszczególnione zostały koszty kwalifiko-
wane oraz maksymalny poziom dofinan-
sowania dla Części 1) Programu dla Be-
neficjentów uprawnionych do podstawo-
wego poziomu dofinansowania, a także 
znajduje się opis szczegółowych wyma-
gań prawnych odnoszących się do zadań 
finansowanych w ramach wspomnianego 
Programu. Aby poniesione koszty wpisy-
wały się w katalog kosztów kwalifikowal-
nych, wydatkowane środki muszą być 
przeznaczone na zakup urządzeń oraz 
materiałów fabrycznie nowych, dopusz-
czonych do obrotu. Istotnym jest również 
to iż, urządzenia – w przypadku, gdy wyni-
ka to z obowiązujących przepisów prawa 
– muszą posiadać deklaracje zgodności 
urządzeń z przepisami z zakresu bezpie-
czeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub 
„B”). Natomiast usługi, jeżeli wynika to  
z przepisów prawa, muszą być wykona-
ne przez osoby lub podmioty posiadające 
stosowne uprawienia i pozwolenia oraz 
przeprowadzone zgodnie z obowiązują-
cym prawem i normami. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia 
kwalifikowany jest również koszt wyko-
nania niezbędnej dokumentacji projekto-
wej dotyczącej: przebudowy konstrukcji 
dachu pod ocieplenie, wymiany źródła 
ciepła, modernizacji instalacji wewnętrz-
nej c.o. lub c.w.u. czy też wentylacji me-

chanicznej z odzyskiem ciepła – pod 
warunkiem, że prace będące przedmio-
tem dokumentacji zostaną zrealizowane  
w ramach złożonego wniosku o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia, nie później, niż 
do dnia zakończenia realizacji wnioskowa-
nego przedsięwzięcia.

Kolejnymi załącznikami, z którym war-
to zapoznać się są załączniki nr 2a i 2b. 
Załącznik nr 2a dotyczy kosztów kwalifi-
kowanych oraz maksymalnego poziomu 
dofinansowania dla Części 2) Programu 
dla Beneficjentów uprawnionych do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania. 

Natomiast załącznik nr 2b dotyczy 
kosztów kwalifikowanych oraz maksymal-
nego poziomu dofinansowania dla Części 
3) Programu dla Beneficjentów uprawnio-
nych do najwyższego poziomu dofinanso-
wania. Oba załączniki tj. 2a oraz 2b zawie-
rają również wpisy dotyczące szczegóło-
wych wymagań prawnych odnoszących 
się do zadań finansowanych w ramach 
Programu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”. Zapis dotyczący konieczności za-
kupu urządzeń oraz materiałów fabrycz-
nie nowych, dopuszczonych do obrotu,  
a także zapis dotyczący usług wykonywa-
nych przez osoby/ podmioty posiadające 
stosowne uprawienia i pozwolenia oraz 
przeprowadzone zgodnie z obowiązują-
cym prawem i normami, pozostają takie 
same jak w załączniku nr 2 do Programu.

Osoby zainteresowane wnioskowa-
niem o środki z programu „Czyste Powie-
trze” zachęcamy do odwiedzenia strony  
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-
-powietrze/. Można też skorzystać z info-
linii programu 22 340 40 80. 

AGNIESZKA KURCIUS
Dział Rolnictwa Ekologicznego  

i Ochrony Środowiska

Źródło:
Materiały pochodzące ze strony 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie,

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

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-
z-programu-czyste-powietrze 
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