
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

 
 

Miasto Dynów realizuje porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”.   
 

"Czyste Powietrze" to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa 

efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 

powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych. 

Działający w Urzędzie Miejskim w Dynowie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Programu „Czyste Powietrze” ma na celu ułatwienie mieszkańcom Dynowa aplikowanie  

o dofinansowanie w ramach tego Programu. 

W Urzędzie można uzyskać niezbędne informacje o Programie, skonsultować wniosek 

o dofinansowanie, a także uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Można również złożyć wniosek 

w Urzędzie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie następuje 

jego ocena merytoryczna. Dotacje są udzielane za pośrednictwem  Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

Cel Programu 
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę 

źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.  

Jest to szansa na zmianę sposobu ogrzewania dla właścicieli nieruchomości. 

  

Dla kogo? 

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub 

wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 

wieczystą (nie więcej niż dwa lokale w budynku). 

Uwaga – nie jest przewidziane dofinansowanie budynków nowobudowanych (nieoddany do 

użytkowania) i wielorodzinnych. 

  

 

 



 

Zakres wsparcia 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.: 

- pompa ciepła, 

- kocioł gazowy kondensacyjny 

- kocioł olejowy 

- ogrzewanie elektryczne 

- kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. 

 

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie przegród budowlanych, stolarka drzwiowa 

i okienna), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii 

OZE oraz dokumentację. 

Ważnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc skorzystać z Programu „Czyste Powietrze” 

jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła niespełniającego wymogów Programu. 

Wszystkie nowe urządzenia, stolarka okienna i drzwiowa, grubość docieplenia budynku muszą 

spełniać wymogi Programu. 

W przypadku programu „Czyste Powietrze” skala planowanej modernizacji ma wpływ na 

wysokość udzielonego dofinansowania. Więcej środków na realizację otrzymają te osoby, które 

w swoich domach zdecydują się na zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dotacja może 

wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla 

podwyższonego poziomu dofinansowania. 

 

 
 



 

 
 

Do kiedy możesz starać się o dofinansowanie? 
Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30.06.2027 r. Inwestycja musi się zakończyć do 

30.06.2029 r. 

  

O jakie dofinasowanie możesz się starać? 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

Uprawnieni - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. 

Rodzaj kosztów kwalifikowanych, na jakie można uzyskać dotację z Programu oraz w jakiej 

wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty obrazuje poniższa tabela  

 
1. DOKUMENTACJA  

     Podstawowy poziom dofinansowania Część 1) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna intensywność 
dofinansowania (procent  

Maksymalna kwota dotacji (zł)  



faktycznie poniesionych 
kosztów)  

1  Audyt energetyczny  100%  1000  

2  
Dokumentacja projektowa  30%  

  
600  

3  Ekspertyzy  30%  150  
  

2. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA  

     Podstawowy poziom dofinansowania Część 1) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna intensywność 
dofinansowania (procent  
faktycznie poniesionych 
kosztów)  

Maksymalna kwota dotacji (zł)  

1  Podłączenie do sieci ciepłowniczej 
wraz  
z przyłączem  

50%  10 000  

2  Pompa ciepła powietrze/woda  30%  9 000  

3  Pompa ciepła powietrze/woda o 
podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej  

45%  13 500  

4  Pompa  ciepła  typu 
powietrze/powietrze  

30%  3 000  

5  Gruntowa pompa ciepła  
o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej  

45%  20 250  

6  Kocioł gazowy kondensacyjny  30%  4 500  

7  Kotłownia gazowa (przyłącze 
gazowe i instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy kondensacyjny, 
opłata przyłączeniowa,  
dokumentacja projektowa)  
Dotyczy budynków, które nie są 
przyłączone do sieci dystrybucji 
gazu.  

45%  6 750  

8  Kocioł olejowy kondensacyjny  30%  4 500  

9  Kocioł na węgiel  30%  3 000  

10  Kocioł zgazowujący drewno  30%  6 000  

11  Kocioł na pellet drzewny  30%  6 000  

12  Kocioł na pellet drzewny o 
podwyższonym standardzie  

45%  9 000  

13  Ogrzewanie elektryczne  30%  3 000  

14  Instalacja centralnego ogrzewania 
oraz instalacja ciepłej wody 
użytkowej  

30%  4 500  



15  Wentylacja  mechaniczna   
z odzyskiem ciepła  

30%  5 000  

16  Mikroinstalacja fotowoltaiczna  50%  5 000  

  

3. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

     Podstawowy poziom dofinansowania Część 1) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna  intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych kosztów)  

Maksymalna kwota 
dotacji  
(zł)  

1  Ocieplenie przegród budowlanych  30%  45 zł za m2  

2  Stolarka okienna  30%  210 zł za m2  

3  Stolarka drzwiowa  30%  600 zł za m2  

  
 Beneficjenci Czystego Powietrza z rocznym dochodem do 100 000 zł są uprawnieni do 

podstawowego poziomu dofinansowania (pierwsza część programu). Mogą otrzymać dotację 

do 25 000 zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 

30 000 zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto – w rozliczeniu 

PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna w maksymalnej wysokości 53 000 zł.  

 

POZIOM PODWYŻSZONY 
Uprawnieni - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 

domowym nie przekracza (od 1 lipca 2021 r.): 

 1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym, 

 2 189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

Rodzaj kosztów kwalifikowanych, na jakie można uzyskać dotację z Programu oraz w jakiej 

wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty obrazuje poniższa tabela.  

 
1. DOKUMENTACJA  

     Podwyższony poziom dofinansowania Część 2) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna  intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych kosztów)  

Maksymalna kwota 
dotacji  
(zł)  

1  Audyt energetyczny  100%  1 000  

2  Dokumentacja projektowa  60%  1 200  

3  Ekspertyzy  60%  300  

  

  

2. ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA  

     Podwyższony poziom dofinansowania Część 2) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna  intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych kosztów)  

Maksymalna kwota 
dotacji  
(zł)  

1  Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączem  

75%  15 000  



2  Pompa ciepła powietrze/woda  60%  18 000  

3  Pompa ciepła powietrze/woda o 
podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej  

60%  18 000  

4  Pompa ciepła typu 
powietrze/powietrze  

60%  6 000  

5  Gruntowa pompa ciepła o 
podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej  

60%  27 000  

6  Kocioł gazowy kondensacyjny  60%  9 000  

7  Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i 
instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy 
kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, dokumentacja 
projektowa) Dotyczy budynków, które 
nie są przyłączone do sieci dystrybucji 
gazu.  

75%  11 250  

8  Kocioł olejowy kondensacyjny  60%  9 000  

9  Kocioł na węgiel  60%  6 000  

10  Kocioł zgazowujący drewno  60%  12 000  

11  Kocioł na pellet drzewny  60%  12 000  

12  Kocioł  na  pellet  drzewny 
o podwyższonym standardzie  

60%  12 000  

13  Ogrzewanie elektryczne  60%  6 000  

14  instalacja centralnego ogrzewania oraz 
instalacja ciepłej wody użytkowej  

60%  9 000  

15  Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła  

60%  10 000  

16  Mikroinstalacja fotowoltaiczna  50%  5  000  

  

  

3. OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

     Podwyższony poziom dofinansowania Część 2) programu  

Lp.  Nazwa kosztu  Maksymalna  intensywność 
dofinansowania (procent 
faktycznie poniesionych kosztów)  

Maksymalna kwota 
dotacji  
(zł)  

1  Ocieplenie przegród budowlanych  60%  90 zł za m2  

2  Stolarka okienna  60%  420 zł za m2  

3  Stolarka drzwiowa  60%  1 200 zł za m2  

  

PAMIĘTAJ! Aby otrzymać podwyższony poziom dofinansowania musisz uzyskać 

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Dynowie.  

W ramach programu Czyste Powietrze 2.0, właściciele lub współwłaściciele domów 

jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 564 zł miesięcznie 



(gospodarstwa wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na 

dotację w wysokości 60% lub 75 % kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł. 

 

 Jak złożyć wniosek? 

 Wnioski składasz w postaci elektronicznej: 

1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej 

WFOŚiGW w Rzeszowie /beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/. 

  Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto 

na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza 

wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal 

Beneficjenta do WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez portal zobowiązany jest również do 

wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, podpisania go i dostarczenia w postaci 

papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Urzędu Miejskiego w Dynowie 

lub do WFOŚiGWw Rzeszowie. 

2) lub poprzez serwis „gov.pl”. 

  W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek 

na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do 

WFOŚiGW  

w Rzeszowie na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest 

załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami). 

Założenie konta na Portalu Beneficjenta jest ważnym pierwszym krokiem 

umożliwiającym  aplikowania o dofinansowanie. 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku tylko w wersji papierowej. 

Przy wypełnianiu wniosku możesz również skorzystać z pomocy pracownika Urzędu 

Miejskiego w Dynowie. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"  

mieści się w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2 (II piętro, pokój nr 21).   

Kontakt z Punktem: telefonicznie pod numerem 16/888 90 23 lub mailowo pod 

adresem: a.baran@dynow.pl. 

 

Konsultacje prowadzone będą w: 

 poniedziałki od 9:00 do 13:00 

 środy od 8.00 do 11.00 

 piątki od 8:00 do 11.00 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są: 

 aktualny adres e-mail wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu 

Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego 

 założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia 

takiego konta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/register_of 

 PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki 

 numer księgi wieczystej 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/register_of


 numer działki 

 przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę 

 powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 

 wartość dochodu/rodzaj PIT 

 numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania 

 dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku 

lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta może to być np. 

akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku) 

 zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w 

przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania) 

 załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli  

o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku  

o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); 

współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca 

posiada ustawową wspólność majątkową) 

 jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury 

 w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej 

zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja) 

 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod 

prowadzenie tej działalności 

 w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba 

m2 okien, drzwi, powierzchni do ocieplenia ścian. 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu wniosku trzeba złożyć do 

WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami. 

W lipcu br. wprowadzono ważne zmiany do Programu „Czyste Powietrze”– wycofanie 

dotacji na kotły węglowe, podwyższenie progów dochodowych i zwiększenie dotacji na kotły 

na pellet o podwyższonym standardzie. 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko 

do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. 

Od 1 lipca br. zwiększono, o czym była już mowa wcześniej, progi dochodowe uprawniające 

do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej 

dotacji. 

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł  z kwoty 1 960 zł do 2 189 zł. 

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy na osobę z kwoty 1400 zł wzrośnie do 

1 564 zł. 

Od 1 lipca br. możliwe jest też ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o 

podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 % faktycznie 

poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym  dotacja 

ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 % kosztów). 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne 

są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz Portalu Beneficjenta 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/.        

  

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

