Zainwestujmy razem
w środowisko

Program Czyste Powietrze - wsparcie dla wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności
energetycznej w budynkach jednorodzinnych
Gdańsk, 18-06-2021 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Zasady obowiązujące do 30.06.2021 r.

Cel programu

Beneficjenci

Forma
dofinansowania

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

• będąca właścicielem/współwłaścicielem
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z
wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie
rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

• Dla Beneficjentów wykazujących przeciętny
miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego wskazany w
zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust.
10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie
przekracza kwoty:
• 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
• Działalność gospodarcza: roczny przychód mniejszy
niż 30x wynagrodzenia minimalne

• Dotacja

• Podwyższony poziom dotacji

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Zasady obowiązujące od 01.07.2021 r.

Cel programu

Beneficjenci

Forma
dofinansowania

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

• będąca właścicielem/współwłaścicielem
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z
wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie
rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

• Dotacja

Zwiększenie progów dochodowych uprawniających do
podwyższonego poziomu dofinansowania:
•dla gospodarstw wieloosobowych
1 400 ----> 1 564 zł (próg dochodowy będzie ustalony
na poziomie 125% najniższej emerytury na osobę)
•dla gospodarstw jednoosobowych
1 960 ----> 2 189 zł (co stanowi do 175% najniższej
emerytury),
•Działalność gospodarcza: roczny przychód mniejszy
niż 30x wynagrodzenia minimalne
• Podwyższony poziom dotacji
• Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla
Beneficjentów
• Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Etapy wprowadzania Programu Czyste Powietrze
ETAP 1 – od 15.05.2020 r.

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych o
dochodach do 100 000 zł

DOTACJA
podstawowy poziom
dofinansowania

dr inż. Malwina Śnieg

ETAP II - od 21.10.2020 r.

+

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych
o dochodach 1 400/1 960 zł
na osobę/miesiąc

DOTACJA
podwyższony poziom
dofinansowania

Etap III – od 01.07.2021 r. ??

+

Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych o
dochodach do 100 000 zł
Właściciele/współwłaściciele
budynków jednorodzinnych o
dochodach 1 564/2 189 zł na osobę

POŻYCZKA
Za pośrednictwem sektora
bankowego

WFOŚiGW W Gdańsku

Ścieżka bankowa
Doprecyzowania zasad dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w
szczególności w zakresie:
• daty rozpoczęcia przedsięwzięcia – nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie w banku,
• okresu realizacji przedsięwzięcia – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
• braku możliwości finansowania przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
w banku,
• wysokości kredytu – kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie musi być wyższa niż kwota
wnioskowanej dotacji,
• warunków wypłaty dotacji przez WFOŚiGW - wypłata beneficjentowi przez bank kredytu wyłącznie na cele
zgodne z Programem, w tym co najmniej 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego
kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
• warunku, że dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli dla tego
budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek została założona księga
wieczysta,
• wyliczania intensywności dofinansowania nie tylko z kosztów kwalifikowanych finansowanych z kredytu ale
również z kosztów finansowanych ze środków własnych beneficjenta, przy czym wypłacona kwota dotacji
musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 1:

nieefektywne

pompa ciepła

dr inż. Malwina Śnieg

+

+
kolektory słoneczne
pompa ciepła c.w.u.

WFOŚiGW W Gdańsku

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 2:

nieefektywne

Inne niż
pompa ciepła

dr inż. Malwina Śnieg

+

+
kolektory słoneczne
pompa ciepła c.w.u.

WFOŚiGW W Gdańsku

Aktualny możliwy zakres przedsięwzięcia - od 15.05.2020
Zakres przedsięwzięcia nr 3:

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Aspekty finansowe – podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowania
Zakres przedsięwzięcia

Podwyższony poziom dofinansowania

Nie obejmuje montażu
Obejmuje montaż
Nie obejmuje montażu
Obejmuje montaż
paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych

Maksymalna kwota dotacji
Zakres nr 1
(wymiana źródła na
pompę ciepła
+ ew. pozostałe
elementy)

25 000 zł

Zakres nr 2
(wymiana źródła na
inne źródło
+ ew. pozostałe
elementy)

20 000 zł

25 000 zł

Zakres nr 3
(brak wymiany źródła
ciepła
+ ew. ograniczony
zakres)

10 000 zł

nie dotyczy

30 000 zł
32 000 zł

37 000 zł

15 000 zł

nie dotyczy

Koszty kwalifikowane nie mają znaczenia – aktualnie ograniczeniem finansowania jest kwota dotacji

Intensywność dofinansowania – pełen zakres
Podstawowy poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Podwyższony poziom dofinansowania

Maks. int. dof.

Maks. kw. dot.

Maks. int. dof.

Maks. kw. dot.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++)

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze (A+)

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Pompa ciepła grunt/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++)

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny (min. A)

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny (min. A)

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kotłownia gazowa (min. A)

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno (ekoprojekt, min. A+)

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny (ekoprojekt, min. A+)

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (ekoprojekt, min. A+, cząstki stałe
≤20 mg/m3)
od 01.07.2021 r.

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania (kolektory znak jakości „Solar Keymark”, pompy A)

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (min. A)

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

Kocioł na węgiel (ekoprojekt, min. B)

do 31.12.2021 r.

Zakres uprawnionych Beneficjentów oraz prawidłowe liczenie dochodu

Zasady obowiązujące do 30.06.2021 r.

Osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Beneficjenta:
• stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z
PIT,
• ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym,
• z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym.

dr inż. Malwina Śnieg

Osoba fizyczna ……wykazujących przeciętny miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
wskazany w zaświadczeniu nie przekracza kwoty:
- 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
- Działalność gospodarcza: roczny przychód mniejszy niż 30x
wynagrodzenia minimalne
Pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących
wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:
• stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z
PIT,
• ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym,
• z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku dochodowym.

WFOŚiGW W Gdańsku

Zaświadczenie o podwyższony poziom dofinansowania
Zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby zainteresowanej. Przy ustalaniu wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu, brane są pod uwagę dochody wszystkich członków wchodzących w skład gospodarstwa
domowego.
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia w okresie:
▪ od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w
przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
▪ od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim
roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Obowiązujące wymagania

▪ Udział średniorocznej powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (wg
prawa unijnego), w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, proporcjonalnie pomniejsza
dotację (maksymalna powierzchnia pod prowadzenie działalności gospodarczej – 30%)
▪ Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo
(np. domki letniskowe), budynkach gospodarczych* oraz w częściach istniejących budynków
będących „dobudówką”,
▪ Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne osobną księgą wieczystą, dotacja
przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie kiedy został on wydzielony),
▪ Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku;

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Obowiązujące wymagania cd.:
▪ Minimalna kwota dotacji to 3.000 zł – nie dotyczy zadań w zakresie których jest zakup i
montaż źródła ciepła,
▪ W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła na potrzeby
ogrzewania,
▪ W ramach Programu można złożyć tylko JEDEN wniosek w ramach Programu (najlepiej
kompleksowy). W przypadku osób, które skorzystały z poprzedniej wersji Programu, mogą
złożyć one wniosek ponownie w nowej wersji Programu, ale na inny zakres,
▪ W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie udziela się
dofinasowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe,
▪ W przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego
możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego
(średnia z ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok;

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Obowiązujące wymagania cd.:
▪ Aktualnie brak preferencji podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
▪ Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, w których został złożony wniosek na
pozwolenie na budowę / zatwierdzenie projektu budowlanego / dokonanie zgłoszenia budowy
lub wykonania robót budowlanych po 31 grudnia 2013 r. nie finansuje się ocieplenia przegród
budowlanych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej,
▪ Brak bezpośredniego wymogu spełnienia Warunków Technicznych na rok 2021, jednakże
realizacja zadania musi być zgodna z prawej lokalnym (np. uchwała antysmogowa) oraz
prawem budowlanym, z którego wynika, że przy realizacji docieplenia na powierzchni
przynajmniej 25% powierzchni przegród należy realizować zadanie według aktualnych
wymogów Warunków Technicznych,
▪ Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy Wnioski o Płatność oraz nie można dzielić
poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne WoP

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Rodzaje kosztów kwalifikowanych zgodnie z Programem
Wniosek o pozwolenie na
budowę/ zgłoszenie
budowy złożony
do 31.12.2013 r.

Wymiana źródła/eł ciepła na spełniające warunki
Programu wraz z przyłączami
Ocieplenie przegród zewnętrznych i
wewnętrznych budynku oddzielających
pomieszczenia ogrzewane od środowiska
zewnętrznego i od pomieszczeń nieogrzewanych.
Dopuszcza się docieplenie przegród zewnętrznych
pionowych sąsiadujących z pomieszczeniami
nieogrzewanymi, jak również ścian
fundamentowych w celu zachowania ciągłości
izolacji termicznej.
Wymiana stolarki zewnętrznej w pomieszczeniach
ogrzewanych
Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych
c.o. i c.w.u.*
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej*
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła

dr inż. Malwina Śnieg

X

Na budynek/lokal mieszkalny przyznana była dotacja na warunkach
Wniosek o pozwolenie na Programu w wersji obowiązującej od dnia 29.07.2019r. lub wcześniejszych
budowę/zgłoszenie
Wniosek o pozwolenie na
Wniosek o pozwolenie na
budowy złożony
budowę/zgłoszenie budowy
budowę/zgłoszenie budowy złożony
po 31.12.2013 r.
złożony do 31.12.2013 r.)
po 31.12.2013 r.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
WFOŚiGW W Gdańsku

Uniknięcie podwójnego finansowania
W przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowania z innych programów finansowanych
ze środków publicznych po 1 stycznia 2014 r. ale do 30.04.2020 r., jak np.:

▪ Regionalny Program Operacyjny,
▪ Gminne programy ograniczenia niskiej emisji,
▪ Program „Mój Prąd”
może otrzymać dofinansowanie z Programu na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał
dofinansowania z powyższych programów.
Wyjątek stanowi program „Stop Smog”, w którym uczestnictwo wyklucza możliwość skorzystania
z Programu „Czyste Powietrze”.
Finansowanie np. z programów gminnych udzielone od 1 maja 2020 r. nie wyklucza ze starania
się o finansowanie z programu Czyste Powietrze.

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Wniosek o płatność
▪ Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy Wnioski o Płatność (dwa częściowe oraz
końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na
odrębne WoP
▪ W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej
kategorii kosztów
▪ Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia
przedsięwzięcia
▪ W przypadku realizacji prac w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych,
stolarki okiennej i drzwiowej siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu końcowego
wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej.

▪ Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia
kompletnego wypełnionego wniosku o płatność
dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

UWAGA dalsze zmiany obowiązujące od 1 lipca br. !
Wycofanie dotacji na kotły węglowe - Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste
Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
•

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Ważne:
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

UWAGA zmiany obowiązujące od 1 lipca br. !

dr inż. Malwina Śnieg

WFOŚiGW W Gdańsku

Zainwestujmy razem
w środowisko

Dziękujemy za uwagę
doradztwo@wfos.gdansk.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

