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Główne warunki Programu Czyste Powietrze

Budynki oddane do użytkowania Budynki nowobudowane

Budynki mieszkalne jednorodzinne
(definicja - Prawo budowlane)

Budynki wielorodzinne, letniskowe, 
pomieszczenia gospodarcze

Lokal mieszkalny wydzielony w budynku 
jednorodzinnym (maksymalnie 2 lokale
z wyodrębnioną księgą wieczystą)

Lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym

Wnioskodawcą właściciel bądź 
współwłaściciel budynku lub lokalu 
mieszkalnego

Nieuregulowany stan prawny budynku

NIE



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia wniosku

 Zakończenie – w ramach programu finansowane są
również przedsięwzięcia zakończone przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie w formie
dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte
wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie w formie dotacji

 Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy)
miesięcy od daty złożenia wniosku

 Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu
do właściwego wfośigw

 Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych
od otrzymania wezwania

Dotacja na częściową spłatę kapitału 
kredytu

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia
wniosku w banku

 Zakończenie - w ramach Programu nie są
finansowane przedsięwzięcia zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego w banku, który przystąpił do Programu

 Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia
wniosku

 Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni liczonych od dnia
następującego po dacie wpływu wniosku
do właściwego wfośigw

 Uzupełnienie wniosku – brak możliwości
uzupełnienia



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja

 Finansowanie – dotacja + środki własne

 Złożenie wniosku – do właściwego wfośigw
lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista
gmin na stronach internetowych poszczególnych
wfośigw oraz na czystepowietrze.gov.pl

 Wypłata dotacji – dla podstawowego i
podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja
zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie
trzech częściach na podstawie złożonego przez
Beneficjenta wniosku o płatność wraz z
dokumentami wskazanymi w umowie o
dofinansowanie; dla najwyższego poziomu
dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w
całości lub w maksymalnie pięciu częściach na
podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o
płatność wraz z dokumentami wskazanymi w
umowie o dofinansowanie

Dotacja na częściową spłatę kapitału 
kredytu
 Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez

bank + środki własne (ewentualnie). INTENSYWNOŚĆ
DOFINANSOWANIA

 Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje
wniosek do wfośigw. Lista banków na stronach
internetowych poszczególnych wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl

 Wypłata dotacji - Dotacja zostanie wypłacona przez
wfośigw, na podstawie złożonego przez Beneficjenta
TYLKO JEDNEGO kompletnego i poprawnie
wypełnionego wniosku o płatność wraz z
dokumentami wskazanymi w umowie o
dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie
całości przedsięwzięcia



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu

- W przypadku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składanego

w banku, który przystąpił do Programu, dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na której posadowiono budynek została założona księga

wieczysta,

- Do wfośigw trafiają wnioski tylko w formie elektronicznej,

- Nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dotację po przesłaniu go do wfośigw,

- Wniosek o dotację podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z kryteriów. O odrzuceniu

wniosku wraz z uzasadnieniem Wnioskodawca informowany jest na adres e-mail,

- Od odrzucenia wniosku nie przysługuje odwołanie,

- Bank otrzymuje informację o decyzji o udzieleniu dofinansowania najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie

14 dni od daty wpływu wniosku do wfośigw,

- Wnioskodawca otrzymuje oświadczenie o akceptacji wniosku o dotację w terminie do 16 dni kalendarzowych liczonych

od dnia następującego po dacie wpływu wniosku o dotację,

- Oświadczenie zawarcia umowy dotacji przesyłane będzie na adres e-mail wskazany we wniosku i będzie podpisane

podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Lista banków, które uruchomiły kredyt Czyste 
Powietrze

1. Alior Bank   
2. Bank Ochrony Środowiska   
3. BNP Paribas Bank Polska 
4. Credit Agricole Bank Polska   
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.   
oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie
5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej
5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku
5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy
5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach
5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku
5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach
5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
5.20. Bank Spółdzielczy w Łańcucie
5.21. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
5.22. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
5.23. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
5.24. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

6. SGB-Bank S.A.   wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB 
6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie
6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu
6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie
6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze
6.7 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
6.8. Bank Spółdzielczy w Lipnie
6.9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
6.10. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
6.11. Bank Spółdzielczy w Raciążu
6.12. Bank Spółdzielczy w Człuchowie
6.13. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

7. Santander Consumer Bank S.A.   

Lista banków dostępna na stronach internetowych 
poszczególnych wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja

 Beneficjent – właściciel/ współwłaściciel,
uprawniony do wszystkich poziomów
dofinasowania.

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia wniosku .

 Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy)
miesięcy od daty złożenia wniosku.

 Rozpatrzenie wniosku – do 30 dni od daty wpływu
do właściwego wfośigw.

 Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych
od otrzymania wezwania.

 Sposób złożenia wniosku –
 przez Portal Beneficjenta - konieczność wysłania

wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym
podpisem,

 Przez gov.pl (GWD)- formularz podpisany wyłącznie
profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym
(wydrukowana wersja papierowa opatrzona
własnoręcznym podpisem jest odsyłana do
wnioskodawcy bez rozpatrzenia).

Dotacja z prefinansowaniem

 Beneficjent– właściciel/ współwłaściciel uprawniony
do podwyższonego i najwyższego poziom
dofinasowania.

 Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia wniosku.

 Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia
wniosku.

 Rozpatrzenie wniosku – do 14 dni od daty wpływu
do właściwego wfośigw.

 Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych
od otrzymania wezwania.

 Sposób złożenia wniosku – wyłącznie przez GWD-
formularz podpisany przez profil zaufany/podpis
kwalifikowany. Istnieje możliwość wysłania
wniosków w wersji papierowej (wydrukowany z GWD
wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wraz
z wymaganymi załącznikami).



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja

 Złożenie wniosku – do właściwego wfośigw
lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin
na stronach internetowych poszczególnych wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl.

 Warunki otrzymania dotacji przy podwyższonym
i najwyższym poziomie dofinasowania -
zaświadczenie o dochodach/ zaświadczenie
potwierdzające ustalone prawo do otrzymania
zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego
opiekuńczego wystawione na Wnioskodawcę

Dotacja z prefinansowaniem

 Złożenie wniosku – do właściwego wfośigw
lub do gminnego punktu konsultacyjnego. Lista gmin
na stronach internetowych poszczególnych wfośigw
oraz na czystepowietrze.gov.pl.

 Warunki otrzymania dotacji - uzyskanie oraz
dołączenie do wniosku :

 zaświadczenie o dochodach/ zaświadczenie
potwierdzające ustalone prawo do otrzymania zasiłku
stałego, okresowego, rodzinnego lub stałego
opiekuńczego wystawione na Wnioskodawcę

 umowa z wykonawcą zawierająca dane wykonawcy
(nazwa nip, nr konta i nr umowy) czas rozpoczęcie
przedsięwzięcia oraz jego zakres i kwotę.

Wykonawca, z którym Wnioskodawca podpisuje umowę
musi działać na rynku usług budowlanych co najmniej
jeden rok lub posiadać doświadczenie w realizacji co
najmniej 5 inwestycji z PP Czyste Powietrze.
Wnioskodawca na własną odpowiedzialność wybiera
wykonawcę. Wykonawca nie jest stroną postępowania w
przypadku zwrotu dotacji. Wykonawca nie może być
pełnomocnikiem Wnioskodawcy.



Formy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

Dotacja

 Finansowanie – dotacja + środki własne.

 Wypłata - maksymalnie w 3 częściach (dla poziomu
podwyższonego) bądź w 5 częściach ( dla poziomu
najwyższego) na podstawie złożonego wniosku o
płatność na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta.

Dotacja z prefinansowaniem

 Finansowanie – dotacja w formie zaliczki na
rachunek WYKONAWCY w terminie 14 dni po
zawarciu umowy dotacji lecz nie wcześniej niż 14 dni
przed datą rozpoczęcie przedsięwzięcia + środki
własne + pozostała dotacja po zrealizowaniu
przedsięwzięcia wypłacona na rachunek
wykonawcy/Beneficjenta w terminie 30 dni od daty
wpływu kompletnego i poprawnego wniosku
o płatność.

 Wypłata - maksymalnie w 3 częściach na podstawie
złożonego wniosku o płatność na rachunek
wykonawcy lub Beneficjenta.



 Zaliczka wypłacona na rachunek WYKONAWCY może być wypłacano max. do wysokości 50%
przyznaje dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawartej w danej umowie z
wykonawca, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50%
maksymalnej kwoty dotacji

 Pozostała część dofinansowana przypadająca na dany zakres przedsięwzięcia zawarta w
danej umowie z wykonawcą zostanie wypłacona na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu
umowy i złożeniu wniosku o płatność.

 Beneficjent składając wniosek o płatność, zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie
opłaconego wkładu własnego na zrealizowanie przedsięwzięcia, który stanowi różnice
między faktycznie poniesionymi kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia a kwotą dotacji,
przypadającą na umowę z wykonawcą.

Ogólne zasady przyznania dotacji 
z prefinansowaniem



Zakres przedsięwzięcia 
w programie Czyste Powietrze



Główne założenia programu Czyste Powietrze

 Jeden budynek/lokal mieszkalny to:
• jedna dotacja (złożenie 1 wniosku o dofinansowanie)
• dofinansowanie jednego źródła ciepła

 Dofinansowanie dla przedsięwzięć, dla których kwota dotacji jest wyższa niż 3 tysiące 
złotych (na etapie aplikowania)
• Wyjątek: nie dotyczy przedsięwzięcia z zakresu zakupu i montażu źródła ciepła

 Dofinansowanie dla przedsięwzięć rozpoczętych
• Warunek: nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą

złożenia wniosku, dla ścieżki bankowej oraz prefinansowania w dniu złożenia
Wniosku o dofinansowanie

 Nie wypłaca się dofinansowania, jeśli Beneficjent zbył przed wypłatą budynek/lokal
mieszkalny

 Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30%
budynku/lokalu mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania – działalność
gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (np. najem budynku
to też działalność gospodarcza)



Główne założenia programu Czyste Powietrze

 Integracja z programem Mój Prąd

• Warunek:  koszt dotyczący mikroinstalacji fotowoltaicznej wyłącznie pod
warunkiem wymiana źródła ciepła

 Możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie Czyste 
Powietrze

• Do 100% kosztów kwalifikowanych

• Wykluczenie:  Stop Smog, umowa dotacji podpisana z gminą przed 30.04.2020 r.  
- nie udziela się dotacji w CP

 Okres trwałości – 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia

 Współpraca z PGNiG – wymiana informacji o dostępie do sieci gazowej.

• Budynek/lokal mieszkalny podłączony do sieci dystrybucji gazu – nie udziela się
dotacji na kocioł na paliwo stałe



Poziomy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

 Podstawowy poziom dofinansowania
• dochód roczny Wnioskodawcy do 100 000 zł

 Podwyższony poziom dofinansowania
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –
Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód
Beneficjenta, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w
zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania
musi spełnić łącznie dwa powyższe warunki.



Poziomy dofinansowania 
w programie Czyste Powietrze

 Najwyższy poziom dofinansowania
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w 
zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty: 
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 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.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa
domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za
rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w
zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca ubiegający się o najwyższy poziom dofinansowania musi spełnić łącznie dwa
powyższe warunki.



Formularz wniosku o dofinansowanie 

 Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie należy zweryfikować
kwestie dotyczące własności/współwłasności, należy wydrukować zapisy księgi
dotyczące własności oraz nr działki (Dział I-0 i Dział II).

 W przypadku braku aktualizacji zapisów w księdze wieczystej – zawsze należy załączyć
do wniosku dokument potwierdzający zmianę, np. akt poświadczenia dziedziczenia,
umowa darowizny, itp. W przypadku zmiany numeru działki dołączamy uproszczony
wypis z rejestru gruntów.

 Jeśli w księdze wieczystej widnieje nazwisko panieńskie i brak jest w KW nr Pesel
- należy dodatkowo załączyć akt ślubu potwierdzający zmianę nazwiska.

 Pozwolenie na budowę, testament, dawne dokumenty (np. akt własności ziemi z lat 60,
przekazanie gospodarstwa rolnego) nie są dokumentami wystarczającymi
do potwierdzenia własności. Do powyższych dokumentów należy dołączyć aktualny
uproszczony wypis z rejestru gruntów bądź wypis z kartoteki budynków.

 W przypadku lokalu mieszkalnego – zawsze należy dodatkowo zweryfikować księgę
matkę. W przypadku jej braku należy załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające
stan faktyczny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Jeśli z dokumentu źródłowego wynika, że została założona księga wieczysta dla budynku
- została wydzielona bądź podlega aktualizacji wpisu, należy wpisać numer księgi
wieczystej.



Formularz wniosku o dofinansowanie 

 Wszystkie pola we wniosku muszą być wypełnione.

 Ilość pól do wypełnienia jest zależna od zaznaczenia określonych pól i oświadczeń.

 Zaleca się wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie w ustalonej kolejności 
zgodnie z numeracją pól.

 Wnioskodawca ma obowiązek podania we wniosku o dotację aktualnych informacji, 
zgodnych ze stanem faktycznym.

 Należy wpisać prawidłowe dane teleadresowe.

 Prawidłowe oznaczenie oświadczenia dotyczące własności – „jestem właścicielem” 
dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w KW widnieje 1 osoba.

 Prawidłowe podpisy pod oświadczeniami.

W Gminie Strumień pracownik Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu Czyste 
Powietrze udziela pomocy w prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu wniosku do WFOŚiGW w 
Katowicach. 



Formularz wniosku o dofinansowanie 

 Jeśli Wnioskodawca nie rozpoczął przedsięwzięcia – nie ma konieczności
wpisywania daty rozpoczęcia przedsięwzięcia.

 Jeśli Wnioskodawca nie zna kosztów przedsięwzięcia – można pozostawić pole
„Kwota kosztów kwalifikowanych” nie wypełnione – formularz wyliczy
maksymalne kwoty dotacji.

 Jeśli budynek posiada dwie księgi wieczyste – formularz uniemożliwia
wpisanie dwóch ksiąg – należy wpisać jedną z ksiąg, a w polu B.1.13 wszystkie
działki, na których znajduje się budynek. Dodatkowo jako załącznik do
wniosku, Wnioskodawca powinien sporządzić oświadczenie o obu numerach
ksiąg i działek, na których znajduje się budynek.

 Oświadczenie B.1.27 – dotyczy jedynie tych budynków, w których znajduje się
kocioł gazowy.

 Nie ma możliwości korekty wniosku o dofinansowanie z poziomu
podstawowego na podwyższony, najwyższy oraz na wniosek z
prefinansowaniem.


