
Spotkanie w ramach Gminnego Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego

Kroczyce, 3 marzec 2022 r.



CZYSTE POWIETRZE



CZAS REALIZACJI
• REALIZACJA PROGRAMU: LATA 2018-2029

• PODPISYWANIE UMÓW DO 31.12.2027 R.

• ZAKOŃCZENIE WSZYTSKICH PRAC OBJĘTYCH UMOWĄ DO 30.06.2029 R.

• OKRES TRWAŁOŚCI WYNOSI 5 LAT OD DATY ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.



OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNOSI: 

- dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie, 

- dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 

- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

W ramach Programu finansowane są przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 

miesięcy przed datą złożenia wniosku.



WYRÓŻNIAMY TRZY GRUPY BENEFICJENTÓW



KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY 
POZIOM DOFINANSOWANIA

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone 
do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa -
posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa 
produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi 

muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne 
uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym 

prawem i normami.



Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja 

Nazwa kosztu kwalifikowanego

Podstawowy poziom dofinansowania

Część 1) Programu

Podwyższony poziom dofinansowania

Część 2) Programu

Najwyższy poziom dofinansowania 

Część 3) Programu

Maksymalna intensywność 

dofinansowania (procent 

faktycznie poniesionych 

kosztów) 

Maksymalna kwota dotacji (zł) 

Maksymalna intensywność 

dofinansowania (procent 

faktycznie poniesionych 

kosztów) 

Maksymalna kwota dotacji (zł) 

Maksymalna intensywność 

dofinansowania (procent 

faktycznie poniesionych 

kosztów) 

Maksymalna kwota dotacji (zł) 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej 

wraz z przyłączem 
50% 10 000 75% 15 000 90%

18 000 

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 90% 27 000 

Pompa ciepła powietrze/woda o 

podwyższonej klasie efektywności 

energetycznej

45% 13 500 60% 18 000 90%
27 000 

Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000 

Gruntowa pompa ciepła o 

podwyższonej klasie efektywności 

energetycznej 

45% 20 250 60% 27 000 90%
40 500 

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 

Kotłownia gazowa (przyłącze 

gazowe i instalacja 
45% 6 750 75% 11 250 90% 13 500 

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000 

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000 

Kocioł na pellet drzewny o 

podwyższonym standardzie
45% 9 000 60% 12 000 90% 18 000 

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000 

Instalacja centralnego ogrzewania 

oraz 

instalacja ciepłej wody użytkowej

30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 

Wentylacja mechaniczna z 

odzyskiem ciepła
30% 5 000 60% 10 000 90% 15 000 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000 90% 9 000 



Ocieplenie przegród budowlanych, 
stolarka okienna i drzwiowa 

Nazwa kosztu 

kwalifikowanego

Podstawowy poziom dofinansowania

Część 1) Programu

Podwyższony poziom dofinansowania

Część 2) Programu

Najwyższy poziom dofinansowania 

Część 3) Programu

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Ocieplenie przegród 

budowlanych 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2 90% 135 zł za m2 

Stolarka okienna 
30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2 90% 630 zł za m2 

Stolarka drzwiowa 
30% 600 zł za m2 60% 1 200 zł za m2 90% 1 800 zł za m2 



Dokumentacja 

Nazwa kosztu 

kwalifikowanego

Podstawowy poziom dofinansowania

Część 1) Programu

Podwyższony poziom dofinansowania

Część 2) Programu

Najwyższy poziom dofinansowania 

Część 3) Programu

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Maksymalna 

intensywność 

dofinansowania 

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji (zł) 

Audyt energetyczny 100% 1 000 100% 1 000 100% 1 000

Dokumentacja 

projektowa 
30% 600 60% 1200 90% 1 800

Ekspertyzy 30% 150 60% 300 90% 450





Nowe zasady w „Czystym Powietrzu” 
od 25 stycznia 2022 r.

1. Uruchomienie nowego poziomu dofinansowania w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 
programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla 
Beneficjentów.
2. Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których 
wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być 
właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach 
Programu.
3.Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez 
operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki 
obowiązuje w pozostałych przypadkach).
4.Pozostałe istotne zmiany:
•Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
•Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami 
Programu;
•Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów 
bezpieczeństwa.



ULGA TERMOMODERNIZACYJNA



Jak odlicza się ulgę?

• Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, 
w którym poniesiono wydatek.

• Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w 
dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, 
podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej 
jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy 
wydatek. Odliczenie stosuje się również do 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które 
zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., 
jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc 
od końca roku podatkowego, w którym podatnik 
poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku 
odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 
1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym 
upływa wyżej wskazany termin.

Co podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

• są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów 
materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);

• dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie 
zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;

• zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku 
od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

• nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

• nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od 
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub 
uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg 
podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku 
będącego w budowie.



• Lista produktów spełniających wymagania programu tzw. Lista 
Zielonych Urządzeń: https://lista-zum.ios.edu.pl/

• Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-
dotacji/

• Kalkulator grubości izolacji: 
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

• Portal beneficjenta: https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-
glowna-programu

Przydatne strony internetowe

https://lista-zum.ios.edu.pl/
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu


Czyste Powietrze 
w Gminie Kroczyce
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Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego obowiązująca
od 1 września 2017 r.

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadza się całkowity zakaz spalania w 
kotłach, kominkach i piecach:

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem,
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej

3 mm wynosi więcej niż 15 %,
• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 % (np. mokrego

drewna).

Uchwała zakłada trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku: 
• do 31 grudnia 2021 roku w przypadku instalacji eksploatowanych powyżej 10 lat od 

daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
• do 31 grudnia 2023 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 

lat od daty ich produkcji,
• do 31 grudnia 2025 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 

lat od daty ich produkcji,
• do 31 grudnia 2027 roku w przypadku instalacji nie spełniających wymagania w 
zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 

303-5:2012,



CEEB czyli 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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