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C E L   P R O G R A M U 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę 

źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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GMINA KOŁO

JAK UZYSKAD DOFINANSOWANIE                  
W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM 

„CZYSTE POWIETRZE” 

https://refashion.batuu.pl/link/f12907a8-e735-4842-aa38-0f183b1e9288/3092
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KTO MOŻE SKORZYSTAD Z PROGRAMU ?

BENEFICJENTAMI PROGRAMU SĄ OSOBY FIZYCZNE

będące właścicielem  lub współwłaścicielem 
istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

lub wydzielonego w istniejącym budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą.
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JAKIE NIERUCHOMOŚCI ? 

BUDYNKI JEDNORODZINNE 
ISTNIEJĄCE

Mieszkalny budynek wolnostojący albo budynek w
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.

NOWO BUDOWANE
Zostały wycofane z programu z koocem 2019 r.
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RAMY CZASOWE  

Okres wdrażania Programu

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym: 
zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. 

(podpisywanie umów z Beneficjentami);środki wydatkowane 
będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki  wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków
nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym
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RAMY CZASOWE

Dofinansowanie na rozpoczęte inwestycje.

Możliwe jest rozpoczęcie inwestycji

do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Maksymalny termin zakooczenia realizacji przedsięwzięcia

do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Poziom podstawowy

Roczny dochód Beneficjenta to maksymalnie 
100 000 zł 

– oświadczenie o dochodzie, wymagane podanie na 
podstawie jakich dokumentów wyliczono. 
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  
Poziom podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego Beneficjenta to maksymalnie:
1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Potwierdzeniem jest zaświadczenie o dochodzie 
wydawane przez gminę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole
ul. Toruoska 83, 62-600 Koło
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Audyt energetyczny

Poziom podstawowy

100% 1 000 zł

Poziom podwyższony

100% 1 000 zł

Dokumentacja projektowa

Poziom podstawowy

30% 600 zł

Poziom podwyższony

60 % 1 200 zł

Ekspertyzy

Poziom podstawowy

30% 150 zł

Poziom podwyższony

60 % 300 zł
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Pompa ciepła 

powietrze/woda

Poziom podstawowy

30% 9 000 zł

Poziom podwyższony

60% 18 000 zł

Pompa ciepła 

powietrze/woda o 

podwyższonej klasie 

efektywności 

energetycznej

Poziom podstawowy

45% 13 500 zł

Poziom podwyższony

60% 18 000 zł

Pompa ciepła 

powietrze/powietrze

Poziom podstawowy

30% 3 000 zł

Poziom podwyższony

60% 6 000 zł
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Gruntowa pompa ciepła o 

podwyższonej klasie 

efektywności 

energetycznej 

Poziom podstawowy

45% 20 250 zł

Poziom podwyższony

60% 27 000 zł

Kocioł gazowy 

kondensacyjny

Poziom podstawowy

30% 4 500 zł

Poziom podwyższony

60% 9 000 zł

Kotłownia gazowa 

(przyłącze gazowe i 

instalacja wewnętrzna, 

opłata przyłączeniowa 

Poziom podstawowy

45 % 6 750 zł

Poziom podwyższony

75% 11 250 zł
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Kocioł olejowy 

kondensacyjny

Poziom podstawowy

30% 4500 zł

Poziom podwyższony

60% 9 000 zł

Kocioł na węgiel

Poziom podstawowy

30% 3 000 zł

Poziom podwyższony

60% 6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno

Poziom podstawowy

30 % 6 000 zł

Poziom podwyższony

60% 12 000 zł
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Kocioł na pellet drzewny

Poziom podstawowy

30 % 6 000 zł

Poziom podwyższony

60% 12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o 

podwyższonym standardzie

Poziom podstawowy

45% 9 000 zł

Poziom podwyższony

60% 12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

Poziom podstawowy

30% 3 000 zł

Poziom podwyższony

60% 6 000 zł
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Instalacja centralnego 

ogrzewania oraz instalacja 

ciepłej wody użytkowej

Poziom podstawowy

30% 4 500 zł

Poziom podwyższony

60% 9 000 zł

Wentylacja mechaniczna z 

odzyskiem ciepła

Poziom podstawowy

30% 5 000 zł

Poziom podwyższony

60% 10 000 zł

Mikroinstalacja 

fotowoltaiczna

Poziom podstawowy

50% 5 000 zł

Poziom podwyższony

50% 5 000 zł



GMINA KOŁO

INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Nazwa kosztu
Maksymalna  

intensywnośd dotacji
Maksymalna kwota dotacji

Ocieplenie przegród 

budowlanych

Poziom podstawowy

30% 45 zł za m2

Poziom podwyższony

60% 90 zł za m2

Stolarka okienna

Poziom podstawowy

30% 210 zł za m2

Poziom podwyższony

60% 420 zł za m2

Stolarka drzwiowa

Poziom podstawowy

30% 600 zł za m2

Poziom podwyższony

60% 1 200 zł za m2
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  
Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. 
Limit zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na 
pompę ciepła (typu p/w lub 
gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Podstawowy poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła 
(typu powietrze/woda lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia
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INTENSYWNOŚD DOFINANSOWANIA  

Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

• brak wymiany źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

10 000 zł 15 000 zł
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym
tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony
przez Beneficjenta

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie
pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia
pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)

Zakooczenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej
faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego
dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza
rzeczowe zakooczenie wszystkich prac objętych umową o
dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację
zamontowanych urządzeo.
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane
w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach
gospodarczych.

Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed
wypłatą dotacji budynek mieszkalny objęty dofinansowaniem.

W przypadku gdy w budynku prowadzona jest działalnośd
gospodarcza, wysokośd dofinansowania jest pomniejszana
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na
prowadzenie działalności. W przypadku gdy działalnośd
gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej
przekraczającej 30% budynku, przedsięwzięcie nie kwalifikuje
się do dofinansowania.
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
W przypadku gdy budynek w którym ma byd realizowane
przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na
paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające
wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej
normę europejską EN 303-5, dofinansowanie może byd
udzielone wyłącznie na poniższy zakres:
- 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 (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się
Beneficjenta, że po zakooczeniu realizacji przedsięwzięcia
nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na
paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy
przenoszącej normę europejską EN 303-5

Przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których
po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie budowy lub odrębny wniosek o
zatwierdzenie projektu budowlanego, nie udziela się
dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych takich jak:
ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
W ramach Programu można dofinansowad zakup i montaż
jednego źródła ciepła. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne.

W przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji
gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na
zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi byd trwale
wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z
użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument
zezłomowania.

karta przekazania odpadu
formularza przyjęcia odpadów metali
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WAŻNIEJSZE ZAPISY PROGRAMU  
Jeżeli została przyznana dotacja na budynek na warunkach
Programu w starszej wersji niż obecna (tj. przed 15 maja 2020 r.),
Wnioskodawca na ten sam budynek może złożyd wniosek o
dofinansowanie w zakresie obejmującym: wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród
budowlanych, okien, drzwi o ile są to inne koszty kwalifikowane
niż dofinansowane wcześniejszą dotacją.

Na jeden budynek może byd udzielone jedno dofinansowanie
w ramach Programu, z zastrzeżeniem powyżej.



GMINA KOŁO

NOWOŚCI W CZYSTYM POWIETRZU

Wygaszanie dotacji do kotłów węglowych: 

Wnioski o dofinasowanie złożone 

od 1 lipca 2021 roku 

trzeba w tym zakresie zrealizowad 

do 31 grudnia 2021 roku. 
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NOWOŚCI W CZYSTYM POWIETRZU

Ścieżka bankowa:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia od dnia złożenia wniosku,

- 18 miesięcy na realizację,

- spłata części kapitału z dotacji z wfośigw. 

Kotły na pellet o podwyższonym standardzie: 

45% dotacji dla podstawowego poziomu dofinasowania. 
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KREDYT CZYSTE POWIETRZE

Dwa banki rozpoczęły już akcję kredytową. 
Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Ścieżka kredytowa uruchomiona została 6 lipca 2021 r.

Częśd warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została 
zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za 

pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 
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KREDYT CZYSTE POWIETRZE
Najważniejsze zmiany to:
rozpoczęcie przedsięwzięcia:
- w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku,
- w przypadku banków: od daty złożenia wniosku,
okres realizacji:
- wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
- bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
rozliczenie wniosku:
- wfośigw: maksymalnie w trzech częściach,
- bank: rozliczenie całości po zakooczeniu przedsięwzięcia,
korekta wniosku:
- wfośigw: tak,
- bank: nie, możliwośd ponownego złożenia wniosku.
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KREDYT CZYSTE POWIETRZE

Pięd kroków do Kredytu Czyste Powietrze
•W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste
Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.
•Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie
kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację
do WFOŚiGW.
•Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu
dotacji, wypłaci Ci kredyt.
•W terminie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację
powinieneś zrealizowad inwestycję, a następnie złożyd w
WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
•WFOŚiGW wypłaci Ci dotację. Środki trafią na rachunek
kredytu, na poczet spłaty kapitału kredytu.
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PARAMETRY TECHNICZNE

WSZYSTKIE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYD 
FABRYCZNIE NOWE

Wymagania techniczne WT2021
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065 ze zm.)

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

Załącznik nr 2 i 2a do Programu Czyste Powietrze
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ROZLICZENIE DOTACJI

Podstawą rozliczenia dotacji jest złożenie 
wniosku o płatnośd wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku załączamy kserokopie poniższych dokumentów 
(dodatkowo dokumenty zakupu winny byd potwierdzone za 

zgodnośd z oryginałem przez Beneficjenta).
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ROZLICZENIE DOTACJI

Wykaz załączników do wniosku o płatnośd

- Dokumenty zakupu.

- Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz
wykonawcy lub sprzedawcy.

- Wszystkie urządzenia oraz materiały – gdy wynika to z
obowiązujących przepisów prawa – muszą posiadad deklaracje
zgodności urządzeo z przepisami z zakresu bezpieczeostwa
produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
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ROZLICZENIE DOTACJI

- Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na
paliwo stałe.
- Protokół odbioru montażu źródła ciepła.
- Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające
spełnienie wymagao technicznych
- Zdjęcie tabliczki znamionowej źródła ciepła.
- Karta gwarancyjna.
- Protokół pierwszego (serwisowego) uruchomienia

Wykaz załączników do wniosku o płatnośd c.d.
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ROZLICZENIE DOTACJI

Kocioł gazowy
Pozwolenie na budowę/przebudowę wewnętrznej instalacji
gazowej, zgłoszenie rozpoczęcia robót, dziennik budowy,
zgłoszenie zakooczenia robót, protokół z próby szczelności
instalacji, opinia kominiarska, karta montażu licznika.
W przypadku instalacji zbiornikowej (zbiornik na gaz): dokumenty
jak wyżej, ponadto: pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy
zbiornika na gaz, protokół z wykonania czynności kontrolnych
przez inspektora dozoru technicznego z Urzędu Dozoru
Technicznego.

Wykaz załączników do wniosku o płatnośd c.d.
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ROZLICZENIE DOTACJI

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe)
Opłata przyłączeniowa wystawiona do pół roku wstecz od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające
montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii lub
umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z
wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci
Dystrybucyjnej.

Wykaz załączników do wniosku o płatnośd c.d.
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Gmina Koło, 8 lipca 2019 r. podpisała z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, podpisała porozumienie w myśl porozumienia
przejęła na siebie m.in. następujące obowiązki:
doradztwo i konsultowanie wniosków o dofinansowanie z
mieszkaocami oraz pomoc w ich wypełnieniu,
przyjmowanie wniosków bezpośrednio od swoich
mieszkaoców,
pomoc w wypełnianiu wniosków o płatnośd.

Porozumienie to dotyczy beneficjentów z terenu Gminy Koło.

Wnioski o dofinansowanie składa się w Urzędzie Gminy w Kole.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Gmina Koło
ul. Sienkiewicza 23
62-600 Koło
pok. 212
63 27-20-365 
sz@gminakolo.pl

www.gminakolo.pl
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DZIĘKUJEMY ZA 
UWAGĘ


