
Beneficjenci 

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 

wieczystą; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie 

przekracza kwoty: 

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 1526 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, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym 

wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, 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). 

Formy dofinansowania 

1. dotacja 

2. dotacja z prefinansowaniem 

3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze 

dostępny w wybranych bankach) 

 

Opcja 1 

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/
https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/


Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

 

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo 

– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. 

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

zakresu): 

 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 

kolektorów słonecznych), 

– 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 (zawiera również demontaż), 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy. 

Opcja 2 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

 

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub 

ogrzewania i cwu albo 

– 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 cwu (w tym 

kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 



– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy 

Opcja 3 

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, 

a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

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

garażowych (zawiera również demontaż), 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, 

dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł 

2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł 

3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć) 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod podanym numerem telefonu:  

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, Urząd Stanu Cywilnego pokój 201 

tel. 134674015 wew. 42 

Więcej na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ 

 


