
Program Priorytetowy 

Czyste Powietrze



Cel Programu „Czyste Powietrze”

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Realizacja programu: lata 2018-2029

Forma dofinansowania: dotacja

Nabór wniosków w trybie ciągłym

Wnioski rozpatrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy terytorialnie dla lokalizacji budynku.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji jak również przedsięwzięcia już zakończone.

Koszty kwalifikowane są maksymalnie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czas na realizację przedsięwzięcia – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.



Dofinansowanie można uzyskać m.in. do:

• wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 

nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy

• przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

budynku (np. docieplenie, wymiana okien).



Podstawowy poziom dofinansowania

➢ właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, 
z rocznym dochodem (podstawa obliczenia podatku) do 100 
tys. zł
- dotacja do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz

montażu instalacji fotowoltaicznej
- dotacja do 30 tys. zł, gdy inwestycja obejmuje pompę

ciepła oraz instalację PV
➢ średnia intensywność wsparcia 30%



Podwyższony poziom dofinansowania

➢ właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, 
których średni miesięczny dochód nie przekracza:  
- 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- dotacja do 37 tys. zł 

+ potrzebne zaświadczenie o dochodach z Urzędu Miasta:
# szczegóły: www.bydgoszcz.pl -> Świadczenia -> Aktualności

➢ średnia intensywność wsparcia 60% 

http://www.bydgoszcz.pl/








Wniosek można złożyć:

• osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (np. poczta, kurier) do siedziby Wojewódzkiego 

Funduszu lub Filii w Bydgoszczy, gdy wniosek ma tradycyjną, papierową postać i został 

opatrzonego własnoręcznym podpisem (plus wersja elektroniczna zamieszona na portalu 

Beneficjenta w Skrzynce Podawczej PDF);

• poprzez serwis gov.pl – gdy wniosek ma postać elektroniczną i został opatrzony profilem 

zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.



Zgodnie z regulaminem naboru:

• rozpatrywanie wniosku wynosi do 30 dni;

• uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji i dokumentów na wezwanie 

WFOŚiGW wynosi do 10 dni roboczych;



Inne istotne uwagi

• kwalifikowane są zarówno przedsięwzięcia rozpoczęte jak również zakończone przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku);

• wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia grzewcze (w tym kominki wykorzystywane na cele 

rekreacyjne) muszą spełniać docelowe wymagania tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Woj. Kuj-Pom;

• brak możliwości dofinansowania docieplenia i wymiany stolarki, jeśli pozwolenie na budowę zostało 

wydane po 31.12.2013 r.;

• dofinansowanie tylko na jedno źródło ogrzewania;

• brak możliwości dofinansowania montażu źródła na paliwo stałe w budynku przyłączonym do sieci 

dystrybucji gazu;



• prawo do jednokrotnej korekty wniosku o dofinansowanie bez wezwania wfośigw;

• okres trwałości pięć lat;

• oświadczenie dotyczące dochodów opodatkowanych na podstawie ostatniego złożonego zeznania 

podatkowego;

• maksymalnie trzy transze wypłaty dotacji na podstawie wniosku o płatność;

• minimalna wnioskowana kwota dotacji 3 tysiące złotych (nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których 

jest zakup i montaż źródła ciepła);

• jedno dofinansowanie na jeden budynek/lokal mieszkalny; wyjątek – jeśli została przyznana dotacja na 

warunkach poprzednich wersji Programu, wówczas można złożyć nowy wniosek na inny zakres;

• w przypadku śmierci Beneficjenta, prawa i obowiązki wynikające z umowy mogą przejść na jego 

spadkobierców, którzy mają tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego objętego przedsięwzięciem 

(termin realizacji przedsięwzięcia bez zmian);



Program „Czyste Powietrze” – od początku

➢ wpłynęło ponad 13 300 wniosków, w tym na poziom 
podwyższony 610 wniosków na kwotę ponad 12 mln 207 
tys. zł

➢ podpisano 11 250 umów na kwotę 173 mln zł
- ponad 161 mln zł dotacji
- blisko 12 mln zł pożyczek

➢ wypłacono ponad 93 mln zł



Szczegółowe informacje:
www.wfosigw.torun.pl

Filia WFOŚiGW w Bydgoszczy

filia.bydgoszcz@wfosigw.torun.pl
tel. 52 544 10 15, 52 544 10 14

ul. Ogińskiego 2 (obok CH Focus i dworca PKS)
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8-16

wtorek 9-17

Dziękuję za uwagę
Szymon Róg

szymon.rog@wfosigw.torun.pl

http://www.wfosigw.torun.pl/
mailto:filia.bydgoszcz@wfosigw.torun.pl
mailto:szymon.rog@wfosigw.torun.pl

