
SPOTKANIE INFORMACYJNE 
NA TEMAT PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE ” 
W GMINIE MARKUSZÓW



PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CEL PROGRAMU:
 Poprawa jakości powietrza
 Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

OKRES WDRAŻANIA PROGRAMU:
  ogólny zakres obowiązywania programu od 2018 r. do 2030 r; w tym:

 podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 wydatkowanie środków do 30.09.2029 r.

BUDŻET PROGRAMU:
 103 miliardy złotych



KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

 Beneficjentem programu  jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 
wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

 Dwie grupy dofinansowania dla wnioskodawców tj.:
 Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie , wymagane 

podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono.
 Uprawnieni do  podwyższonego poziomu dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego 

członka rodziny nie przekraczający: 

 1563 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 2189  zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Markuszowie



PODSTAWOWE WYMOGI W CELU SKORZYSTANIA Z 
PROGRAMU

 Dotacja w ramach aktualnego naboru do programu przyznawana jest tylko raz – ale jeżeli skorzystałeś z 
wcześniejszej edycji programu, dofinansowanie można otrzymać tylko na zakres prac nie objętych 
wcześniejszym dofinansowaniem.

 Budynek, na który składany jest wniosek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku 
mieszkalnego i nie może być budynkiem wykorzystywanym sezonowo.

 Dla budynków, których budowę zgłoszono po 31 grudnia 2013 roku nie przewidziano dotacji na ocieplenie 
przegród i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej.

 Wartość inwestycji musi przekraczać 3000 złotych (nie dotyczy wymiany źródła ciepła).

 Do kosztów kwalifikowanych w programie można zaliczyć tylko te ponoszone po 15 maja 2020 r., ale nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 W przypadku współwłasności, wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę 
wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.



PODSTAWOWE WYMOGI W CELU SKORZYSTANIA Z 
PROGRAMU

 Dofinansowanie nie zostanie  udziel0ne na przedsięwzięcia realizowane w budynkach 
wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych (warunek ten nie dotyczy przypadku 
gdy źródłowo ciepła zainstalowane w budynku gospodarczym służy wyłącznie do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i CWU budynku/lokalu mieszkalnego).

 Dofinansowanie nie zostanie wypłacone w przypadku gdy Beneficjent  zbył przed wypłatą dotacji 
budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

 W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, 
prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość 
dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Na użytek niniejszego Programu przyjmuje się, że powierzchnia, na której prowadzona 
jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

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

 Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono max. 2 lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na 
każdy lokal



OKRES KWALIFIKOWANIA KOSZTÓW

Etapy kwalifikowalności kosztów:
 rozpoczęcie przedsięwzięcia  rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego 

(tj. data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)  i może nastąpić 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione 
wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

 zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie 
wszystkich prac objętych umowa o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację 
zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że  nie zostały rozpoczęte wcześniej 
niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą 
wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

 okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
lecz nie później, niż do 30.06. 2029 r.





MAKSYMALNE DOTACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORII KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH



ZADANIA WCHODZĄCE W SKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Zakup i montaż nowego źródła ciepła

 Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej

 Ocieplenie ścian zewnętrznych części podziemnej

 Ocieplenie dachu skośnego/stropodachu

 Ocieplenie stropu pod  poddaszem nieogrzewanym

 Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną

 Podłoga na gruncie

 Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanych

 Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych)

 Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych (też oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego)

 Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)

 Zakup i montaż kolektorów słonecznych

 Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej



KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty kwalifikowane dotyczą budynku istniejącego tj. 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 NOWOBUDOWANE NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROGRAMU



KOSZTY KWALIFIKOWANE
 Źródła ciepła:

 Kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby 
ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o 
obniżonej  emisyjności cząstek stałych o wartości nie większej nić 20mg/m3 klasy 
energetycznej A+

 Źródło ciepła może być zainstalowane w budynku gospodarczym jeżeli służy wyłącznie do 
celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. budynku/lokalu mieszkalnego

 Wymiana kopciucha na jedno główne źródło ciepła

 Zakup i montaż kotła na węgiel  w ramach programu „Czyste powietrze” będzie możliwy 
tylko do  końca 2021 roku. Zatem aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 
2021 roku złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i 
zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca 
bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie 
zmian w programie, czyli przed  1 lipca 2021 r. ).



KOSZTY KWALIFIKOWANE

 Źródło ciepła:
 Jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, to źródło ciepła znajdujące się w 

budynku/lokalu musi być zgodne z programem, w przypadku kotłów na paliwo stałe musi spełniać 
wymóg co najmniej 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303:5

 Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym 
kotła gazowego, wykorzystywane jest nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym że ilość 
pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich trzech lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w  przypadku okresu krótszego 
średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 
kWh/rok



SKŁADANIE WNIOSKU

 Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
 Poprzez aplikację internetową, tj. portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej 

WFOŚiGW w Lublinie lub
 Poprzez serwis „gov.pl” – posiadając profil zaufany (Formularz wniosku jest dostępny po 

zalogowaniu się na w/w stronę)

 Wnioski w wersji papierowej składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz gminach, które zawarły porozumienia z WFOŚiGW.



TERMINY

 30 dni – czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie (złożenie korekty wydłuża czas potrzebny na 
ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni)

 10 dni roboczych – czas na poprawę/uzupełnienie wniosku po wezwaniu WFOŚiGW

 30 miesięcy – czas  na realizację przedsięwzięcia, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie 
(nie dłużej niż do 30.06.2029r.)

 5 lat – okres trwałości, czyli czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty 
projektu zadeklarowane we wniosku.



KIEDY MOŻNA DOKONAĆ ROZLICZENIA 
ZADANIA

 Rozliczenia zadania (wypłata środków) można dokonać po zrealizowaniu części lub w całości zadań 
określonych w umowie dotacji zawartej w WFOŚiGW. Beneficjent składa wniosek o rozliczenie i 
uruchomienie płatności za wykonany zakres prac tzw. „wniosek o płatność ”. 

 Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy 
pożyczki.

 W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być  zrealizowana maksymalnie w trzech częściach 
(wnioski częściowe i wniosek końcowy). Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem 
końcowym.

 Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia 
przedsięwzięcia (na podstawie wniosku o dofinansowanie).

 W przypadku składania wniosków częściowych:
 W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie wymiany źródła ciepła oraz 

potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo 
stałe niespełniających warunków

 W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej 
kategorii kosztów, zgodnej z zakresem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia objętego zawartą 
umową o dofinansowanie.



ROZLICZENIE ZADANIA – WYMAGANE DOKUMENTY
 Podstawą do rozliczenia zadania są dokumenty księgowe potwierdzające dowód zakupu materiału/usług

 Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i 
zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, 
kart produktu oraz etykiet energetycznych

 Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być przypisane do danej kategorii kosztów kwalifikowanych np. kotłownia, kocioł gazowy, pompa 
ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię.

 Potwierdzenie zapłaty faktury na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, w przypadku płatności gotówką niezbędna jest adnotacja - dopisek „zapłacono 
gotówką”

 Potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych zamontowanych urządzeń/wyrobów są natomiast karty produktu, certyfikaty, etykiety energetyczne 
itp. Dokumenty te będą się różnić w zależności od zrealizowanego zakresu.

 Imienny dokument zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów  metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 102 
potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła-dotyczy; kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu 
kuchennego (dokument wymagany przy wymianie starego źródła ciepła na nowe: ekologiczne, niskoemisyjne).

 Potwierdzeniem wykonania określonego zakresu rzeczowego zadania jest protokół odbioru robót wykonawcy.

 Protokół odbioru robót zawierający zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie czytelnie podpisany przez wykonawcę prac oraz beneficjenta. 
W przypadku wykonywania prac we własnym zakresie – przez Beneficjenta.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosku o płatność zalecane jest także dołączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zakres 
na etapie przed, w trakcie i po realizacji prac.



Dodatkowe informacje o Programie można znaleźć:

 Na stronie internetowej „Program czyste Powietrze” dostępnej pod adresem 
https://czystepowietrze.gov.pl/ 

 Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu https://wfos.lublin.pl/  

UWAGA!!!

Wysokość dofinansowania, które otrzyma inwestor można sprawdzić, korzystając z 
Kalkulatora Dotacji, który jest dostępny pod linkiem:

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji 

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://wfos.lublin.pl/
http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji


DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

  

Źródło: Program Czyste Powietrze,    
https:/czystepowietrze.gov.pl 
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