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KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA 

Lp. Nazwa kosztu 
Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy 

Poziom 
dofinansowania 

Maksymalna 
kwota dotacji (zł) 

Poziom 
dofinansowania 

Maksymalna 
kwota dotacji (zł) 

Poziom 
dofinansowania 

Maksymalna 
kwota dotacji (zł) 

1.  Audyt energetyczny 100% 1 200 100% 1 200 100% 1 200 

2.  Pompa ciepła 
powietrze/woda 

40% 12 600 70% 22 000 100% 31 500 

3.  Pompa ciepła 
powietrze/woda 

o podwyższonej klasie 
efektywności 
energetycznej 
(min. A++) 

55% 19 400 80% 28 100 100% 35 200 

4.  Pompa ciepła 
powietrze/powietrze 

40% 4 400 70% 7 800 100% 11 100 

5.  Gruntowa pompa 
ciepła o podwyższonej 

klasie efektywności 
energetycznej  

(min. A++) 

55% 28 000 80% 40 700 100% 50 900 

6.  Kocioł gazowy 
kondensacyjny 

40% 6 100 70% 10 700 100% 15 300 

7.  Kocioł olejowy 
kondensacyjny 

40% 7 400 70% 13 000 100% 18 500 

8.  Kocioł zgazowujący 
drewno 

40% 6 600 70% 11 700 100% 16 700 

9.  Kocioł zgazowujący 
drewno  

o podwyższonym 
standardzie 

(cząsteczki stałe o 
wartości ≤ 20 mg/m3) 

45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400 

10.  Kocioł na pellet 
drzewny 

40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900 

11.  Kocioł na pellet 
drzewny 

o podwyższonym 
standardzie 

(cząsteczki stałe o 
wartości ≤ 20 mg/m3) 

45% 9 100 70% 14 300 100% 20 400 

12.  Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900 

13.  Instalacja CO oraz 
instalacja CWU 

40% 8 100 70% 14 300 100% 20 400 

14.  Wentylacja 
mechaniczna 

z odzyskiem ciepła 
40% 6 700 70% 11 700 100% 16 700 

15.  Mikroinstalacja 
fotowoltaiczna 

40% 6 000 70% 9 000 100% 15 000 

16.  Ocieplenie przegród 
budowlanych 

50% 75% 100% 

17.  Stolarka okienna 40% 70% 100% 

18.  Stolarka drzwiowa 40% 70% 100% 

19.  Bramy garażowe 40% 70% 100% 

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego 
i są dofinansowywane w określonym % poniesionych kosztów netto 
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Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – Beneficjenci to osoby 

fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 

wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, 

o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów 

z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł. 

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – Beneficjenci to osoby 

fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami/współwłaścicielami budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich 

gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 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, nie przekroczył 

trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

(wymagane zaświadczenie z OPS o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka 

gospodarstwa domowego oraz rozliczony PIT za ostatni rok) 

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinasowania - przeciętny miesięczny 

dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 090 zł 

w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 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. (wymagane zaświadczenie z OPS o przeciętnym miesięcznym 

dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego oraz rozliczony PIT za ostatni rok) 
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1.  
Imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz PESEL: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

2.  

Telefon kontaktowy oraz e-mail: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

3.  

Imię i nazwisko współmałżonka oraz jego PESEL: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

4.  

Czy mają Państwo wspólność majątkową? 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

5.  

Dochód Wnioskodawcy wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym wraz z rodzajem PIT  

(PIT 37 za poprzedni rok, poz. 117) 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

6.  

Czy jest Pan/Pani jedynym właścicielem budynku czy razem ze współmałżonkiem? 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

7.  

Adres zamieszkania Wnioskodawcy: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

8.  

Adres pod jakim znajduje się budynek, na który składany jest wniosek: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

9.  

Numer księgi wieczystej budynku oraz numer działki: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

10.  
Na budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

11.  

Rok wydania zgody na budowę oraz  powierzchnia całkowita budynku (suma powierzchni całkowitych 

wszystkich kondygnacji budynku, po obrysie zewnętrznym, może być przybliżona wartość):: 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

12.  

Czy w budynku prowadzona jest jakaś działalność gospodarcza? 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 

13.  
Jakie źródło ciepła zostanie usunięte z budynku, jakie źródło ciepła zostanie zamontowane 

……….……………………………………...………..…………………………………………………………… 
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Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest podanie aktualnego adresu e-mail, niezbędnego do 

założenia konta w Portalu Beneficjenta. 
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