
Program 

CZYSTE 

POWIETRZE 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 



Szczegóły Programu 
• Program skupia się na wymianie starych pieców i 

kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać 
energią. 
 

• Program skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego.  

 



Szczegóły Programu 
Program przewiduje dofinansowanie m.in.: 
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 

paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania programu; 

• docieplenie przegród budynku; 
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). 
 
 

 



Szczegóły Programu 
Warunek podstawowy: 
• dla budynków istniejących: wymiana starego 

pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła 
spełniające wymagania programu; 

• dla budynków nowo wybudowanych: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełniającego wymagania 
programu. 
 

 



MOŻLIWOŚCI 
DOFINANSOWANIA 

Dotacja 

7 000,00 zł - 53 000,00 zł 

realizacja do 24 miesięcy od 
daty zawarcia umowy o 

dofinansowanie 

Pożyczka 

oprocentowanie: od 2% rocznie 

udzielona na okres nie dłuższy 
niż 15 lat, liczony od daty 

planowanej wypłaty transzy 
pożyczki do daty planowanej 

spłaty ostatniej raty kapitałowej 



Intensywność dofinansowania 

Grupa Kwota miesięcznego 

dochodu/osoba w PLN 

DOTACJA POŻYCZKA 
procent kosztów 

kwalifikowanych 

przewidzianych 
do wsparcia dotacyjnego 

uzupełnienie do 
wartości dotacji 

pozostałe koszty 
kwalifikowane 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

II 601 - 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 - 1 000 do 70% do 30% do 100% 

IV 1 001 – 1 200  do 60% do 40% do 100% 

V 1 201 – 1 400 do 50% do 50% do 100% 

VI 1 401 – 1 600 do 40% do 60% do 100% 

VII powyżej 1 600 do 30%* do 70% do 100% 

*od 2019r. dotacja zawierająca ulgę podatkową. 

  

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 

domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia 

wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus). 

 

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 

100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. 

 



Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek 

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1 000 zł 

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części 

konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem 
szt. do 1 000 zł 

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła  szt. do 1 000 zł 

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł 

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące  m2 powierzchni przegrody do 150 zł 

wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, 

powierzchni 

przezroczystych nieotwieralnych 

m2 powierzchni do 700 zł 

wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych m2 powierzchni do 2 000 zł 

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł 

kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł 

mikroinstalacja fotowoltaiczna zestaw do 30 000 zł 

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł 

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł 

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł 

węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł 

system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł 

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł 

pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł 

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł 

przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa zestaw do 5 000 zł 

przyłącze cieplne zestaw do 10 000 zł 

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne zestaw do 8 000 zł 


