KOMPENDIUM DLA
INSTALATORÓW OGRZEWANIA
W BYDGOSZCZY
z zakresu przepisów antysmogowych, dotacji do
wymiany ogrzewania i usługi pełnomocnictwa
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Kompendium jest przeznaczone dla instalatorów ogrzewania z Bydgoszczy. Zostało
przygotowane w ramach grantu Nasze Powietrze, otrzymanego przez Bydgoski
Alarm Smogowy od Polskiego Alarmu Smogowego i Clean Air Fund. Celem
publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat lokalnych przepisów antysmogowych i
programów dotacyjnych dostępnych dla bydgoszczan, a także zachęta do
oferowania usługi pełnomocnictwa klientom przy wymianie ogrzewania.
Kompendium powstało na bazie szkolenia online, przeprowadzonego wiosną
2022 roku dla przedstawicieli firm instalatorskich z Bydgoszczy. Firmy, które
odbyły szkolenie, zostały wpisane do internetowej bazy instalatorów na stronie
Bydgoskiego Alarmu Smogowego pod linkiem:
https://bydgoskialarmsmogowy.pl/baza/
Baza umożliwia mieszkańcom skorzystanie z usług przeszkolonych instalatorów
oraz porównywanie ofert.
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PRZEPISY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Uchwała Antysmogowa dla województwa
kujawsko-pomorskiego.

Zakaz dotyczy również ogrzewaczy pomieszczeń, które są głównym źródłem ogrzewania.

Uchwała Nr VIII/136/19 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 czerwca
2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dopuszczalne instalacje przy dostępie do
gazu lub sieci ciepłowniczej.
a. sieć gazowa
b. sieć ciepłownicza
c. ogrzewanie elektryczne
d. pompy ciepła
e. fotowoltaika
f. ogrzewanie olejowe kondensacyjne
g. ogrzewacze pomieszczeń, np. kominki i kozy,
jeśli nie stanowią podstawowego źródła ciepła
oraz spełniają wymogi Ekoprojektu

Od 01.09.2019 obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, flotokoncentratów, mułów,
miału, drewna o wilgotności powyżej 20%.
Zaostrzenie uchwały antysmogowej.
Uchwała Nr XXXV /510/21 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021
r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Dopuszczalne instalacje przy braku dostępu do
gazu lub sieci ciepłowniczej.
a. pompa ciepła
b. fotowoltaika
c. elektryczne
d. pellet drzewny (biomasa poniżej 20% wilgotności w stanie roboczym)
e. olejowe- kondensacyjne
f. kocioł na paliwo stałe spełniające wymogi
Ecodesignu
g. ogrzewacze pomieszczeń, np. kominki i kozy,
spełniające wymagania Ekoprojektu

Obowiązuje od 01.01.2022 dla 8 obszarów:
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Nakło,
Inowrocław, Ciechocinek i Wieniec Zdrój.
Od 01.01.2022 zakaz instalacji pieców i kotłów na
paliwa stałe tam, gdzie dochodzi sieć ciepłownicza
lub gazowa.
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Ogrzewacze pomieszczeń – tam, gdzie brak
dostępu do gazu i sieci ciepłowniczej.

Kotły klasy 5 – brak dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej.

1. Mogą stanowić mogą stanowić jedyne źródło ciepła, montaż musi być zgodny z par.132
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
(wyposażone w instalację ogrzewczą lub inne
urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami)
2. Piece i trzony kuchenne – tylko w budynkach do 3 kondygnacji, jeśli zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozwolenie potrzebne dla zakładów opieki
zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków
farmaceutycznych

Kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5
według normy PN-EN 303-5: 2012 odnośnie
prawności cieplnej oraz emisja zanieczyszczeń.
Jednocześnie kotły muszą spełniać wymogi
Ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
Eksploatacja kotła klasy 5 w omawianym przypadku ma charakter bezterminowy, a późniejsza możliwość przyłączenia budynku/lokalu
do sieci nie determinuje obowiązku likwidacji
źródła ciepła na paliwo stałe.
Dyrektywa Ecodesign obowiązuje od 2020.
Dostępne na rynku powinny być tylko piece z certyfikatem Ekoprojektu. Aby otrzymać
certyfikat, urządzenie musi spełnić surowe wymagania emisyjne dla kotłów 5 klasy, zgodnie
z normą PN-EN 303–5:2012. Dodatkowo ważny jest próg emisji dla tlenków azotu, etykieta
energetyczna oraz informacja dotycząca przeciętnej sezonowej sprawności kotła.

Kominki opalane drewnem z zamkniętym
wkładem kominkowym.
Mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych,
w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej
ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy
cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30
m3 oraz spełniających wymagania dotyczące
wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9;
posiadających przewody kominowe określone
w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1; w których
możliwy jest dopływ powietrza do paleniska
kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej
mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej
b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2
m/s – dla kominków o obudowie otwartej.

Przepisy przejściowe dla obszarów, gdzie
jest dostęp do gazu i sieci ciepłowniczej.
Dla urządzeń oddanych do użytku przed
1.01.2022 obowiązują terminy określone
w uchwale antysmogowej z 2019 roku:
01.01.2024 – termin dla urządzeń poniżej klasy
3 (bezklasowe)
01.01.2024 – termin na dostosowania kominków do norm Ekoprojektu
01.01.2028 – termin dla urządzeń grzewczych
klasy 3 i 4
01.01.2030 – termin dla urządzeń klasy 5/Ekoprojekt
Przepisy przejściowe dla obszarów, gdzie nie
ma dostępu do gazu i sieci ciepłowniczej
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01.01.2024 – dla urządzeń poniżej klasy 3 (bezklasowe)
01.01.2024 – termin na dostosowania kominków do norm Ekoprojektu
01.01.2028 – dla urządzeń grzewczych klasy 3
i4

Uchwała nie przewiduje terminu wymiany kotła o klasie co najmniej 5, co skutkuje używaniem bezterminowym.
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DOTACJA MIASTA BYDGOSZCZY

Kto może ubiegać się o dotację?

ciem czynności inwestycyjnych
4. Termin rozliczenia dotacji nie dłuższy niż do 30
listopada roku kalendarzowego / budżetowego.
5. rozliczenie dotacji 7 dni od dnia zakończenia
inwestycji

O dotację mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne
• właściciele, współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści
• inny tytuł prawny do nieruchomości np.
najemcy

Przedmiot dofinansowania.
•
•
•
•

Osoby prawne nie mogą starać się o dotację.
Nie można otrzymać dotacji na lokal usługowy. O dofinansowanie mogą się starać
osoby prowadzące działalność gospodarczą,
pod warunkiem, iż nie wykonują jej w lokalu
mieszkalnym, na który starają się o dotację.

ciepło sieciowe
odnawialne źródła energii
energia elektryczna
paliwa gazowe

Brak dopłat dla kotłów na paliwa stałe klasy V
spełniających wymogi Ekoprojektu!

Terminy.

Kwoty dotacji:

1. Złożenie wniosku w terminie od 2 stycznia do
31 października roku kalendarzowego/budżetowego – dla inwestycji w pojedynczych lokalach
mieszkalnych budynków wielorodzinnych lub
budynkach jednorodzinnych
2. Złożenie wniosku w terminie od 15 listopada
do 31 grudnia roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji – dla inwestycji w budynkach wielorodzinnych przy kompleksowym
podłączeniu (całkowita likwidacja źródeł opalanych paliwem stałym).
3. Wniosek o dotację należy złożyć przed podję-

5.00 złotych – na jeden lokal lub budynek jednorodzinny kompleksowe podłączenie budynków wielorodzinnych ”0 węgla w całym budynku”, na jeden lokal:
6000 złotych – zastosowanie gazu
7000 złotych – zastosowanie systemu ogrzewania elektrycznego
8000 złotych – przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastosowanie pomp ciepła
Wymagane dokumenty do złożenia wniosku.
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Refundacja poniesionych wydatków.

1. odpis zwykły z księgi wieczystej z ostatnich
trzech miesięcy /umowa najmu,
2. decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy wraz z informacją o braku
sprzeciwu
3. zaświadczenie z gazowni o niekorzystaniu
z gazu do celów grzewczych,
4. opinia kominiarska poświadczająca stosowanie ogrzewania węglowego jako jedynego źródła ogrzewania,
5. fotografia pieca
6. zgoda współwłaścicieli
7. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej formularz o pomocy de minimis

1. protokół uruchomienia instalacji przez uprawnionego instalatora
2. umowa zawarta z dystrybutorem
3. opinia kominiarska – trwałe odłączenie pieca
na paliwo stałe
4. oświadczenie o likwidacji wszystkich źródeł
ogrzewania paliwem stałym
5. oświadczeniem właściciela o zachowaniu trwałości projektu przez okres 5 lat
6. Faktury VAT
7. protokolarny odbiór przez upoważnionych
przedstawicieli
Prezydenta
Bydgoszczy
Kserokopie dokumentów – oryginały do wglądu

Koszty podlegające refundacji.

Inwestycje kompleksowe w budynkach wielorodzinnych – wymagane dokumenty.

1. demontaż pieca na paliwa stałe
2. zakup i montaż węzła cieplnego i instalacji
wewnętrznej c.o. i c.w.u. w tym zakup i montaż grzejników oraz w przypadku ogrzewania
podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z niezbędnymi instalacjami
oraz opłata za przyłącze
3. zakup i montaż pomp ciepła i instalacji
wewnętrznej c.o. i c.w.u. w tym zakup i montaż grzejników oraz w przypadku ogrzewania
podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z niezbędnymi instalacjami
4. zakup i montaż pieca elektrycznego, akumulacyjnego, instalacji wewnętrznej, w tym grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych
wraz z niezbędnymi instalacjami
5. zakup i montaż pieca gazowego, wkładu kominowego, instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym
grzejników oraz w przypadku ogrzewania
podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z pozostałymi niezbędnymi
instalacjami

1. zaświadczenie od dostawcy o możliwości
przyłączenia do sieci ciepłowniczej w przeciągu
12 miesięcy
2. inwentaryzacja wszystkich źródeł opalanych
paliwem stałym w budynku oraz zobowiązanie
do likwidacji wszystkich źródeł
3. wstępna umowa z dostawcą ciepła sieciowego
A. Gdy dostęp do sieci ciepłowniczej (12 miesięcy)
– dozwolone tylko OZE lub sieć ciepłownicza
B. Gdy brak dostępu do sieci ciepłowniczej (12
miesięcy) – dozwolone OZE, energia elektryczna i gaz
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wszystkie formularze do pobrania ze strony
www.bydgoszcz.pl
Zakładka Rozwój i Środowisko / Zakładka Powietrze / Wymiana pieca krok po kroku
https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/zasoby/wymiana-pieca-krok-po-kroku/
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta
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Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, do
skrzynki podawczej lub przesłać pocztą na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, UM Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz

Numery telefonów do pracowników referatu
WZR:
52 58 59 270,
52 58 58 038,
52 59 59 127,
52 58 58 468
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DOTACJA RZĄDOWA CZYSTE POWIETRZE

Przedmiot dofinansowania.

– 36 miesięcy. Istnieje możliwość wydłużenia
okresu realizacji przedsięwzięcia ze względu na
przesunięcie terminu wykonania przyłącza gazowego
4. Uznanie kosztów kwalifikowanych maksymalnie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
5. Dofinansowanie tylko na jedno źródło ogrzewania, jeden budynek / lokal mieszkalny; wyjątek – jeśli została przyznana dotacja na warunkach poprzednich wersji Programu, wówczas
można złożyć nowy wniosek na inny zakres

Wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac
termomodernizacyjnych (np. docieplenie, wymiana okien) w budynkach jednorodzinnych
Definicja budynku jednorodzinnego:
Ustawa prawo budowlane art. 3 – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, 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.

6. W przypadku śmierci Beneficjenta prawa
i obowiązki wynikające z umowy mogą przejść
na jego spadkobierców, którzy maja tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego objętego inwestycja (termin realizacji inwestycji bez
zmian)
7. Brak możliwości dofinansowania docieplenia
i wymiany stolarki, jeśli pozwolenie na budowę
zostało wydane po 31.12.2013 r.
8. Brak możliwości dofinansowania montażu
źródła na paliwo stałe w budynku przyłączonym do sieci dystrybucji gazu
9. Do dochodu nie są wliczane m.in.:
• świadczenia wychowawcze, o których mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018
r. poz. 2134, z późn.zm.),

Założenia i Zasady.
1. Realizacja programu: lata 2018-2029
2. Wnioski rozpatrywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy terytorialnie dla lokalizacji
budynku
3. Czas na realizację przedsięwzięcia – 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, przy najwyższym poziomie dofinansowania
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Podwyższony poziom.

• świadczenia rodzinne wymienione w art.
2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2220, z późn.zm)

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek
o przyznanie podwyższonego lub najwyższego
poziomu dofinansowania powinna uzyskać, do
dnia złożenia wniosku, od prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej
gospodarstwa domowego.

Poziomy dofinansowania.
1. Podstawowy
właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, z rocznym dochodem (podstawa
opodatkowania do 100 tys. zł < średnia intensywność wsparcia wynosi 30 %
2. Podwyższony
osoby, których przeciętny miesięczny dochód
na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) średnia
intensywność wsparcia wynosi 45%
3. Najwyższy
osoby, których przeciętny miesięczny dochód na
osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe), średnia
intensywność wparcia wynosi 90%

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo
do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek przez prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do
ww zasiłku , zawierające dodatkowo wskazanie
rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych
6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).
• potrzebne zaświadczenie o dochodach z Urzędu Miasta Bydgoszczy

Działalność gospodarcza.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy,
za który ustalony został przeciętny miesięczny
dochód wskazany w zaświadczeniu nie może
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjentów uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć
dwudziestokrotności.

Szczegóły: www.bydgoszcz.pl – świadczenia –
aktualności
Telefony:
52 58 56 723
52 58 56 683
52 58 56 694
52 58 56 678
Wymagane dokumenty i procedura.
1. Wymagane dokumenty i dane: numer KW,
zgoda współwłaścicieli, zeznanie roczne o wysokości dochodu za ostatni rok kalendarzowy
PIT, numer rachunku bankowego, w przypadku
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termomodernizacji kubatura budynku, liczba
i powierzchnia drzwi zewnętrznych, okien
2. Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednokrotnej korekty wniosku o dofinansowanie bez
wezwania wfosigw. Uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji i dokumentów na wezwanie wfosigw wynosi do 10 dni
roboczych
3. Rozpatrywanie wniosku wynosi do 30 dni,
po pozytywnym rozpatrzeniu następuje zawarcie umowy o dotację

6. karty produktu, etykietę efektywności energetycznej
Protokół
Protokół potwierdza wykonanie całości lub
części zadania z podaniem zakresu rzeczowego, faktycznego rozmiaru wykonanych robót,
miejsce instalacji, prawidłowość jego montażu,
uruchomienie i gotowość do eksploatacji oraz
w przypadku PP CP 2020 rodzaj urządzenia
(producent, model, moc)

Jak i gdzie złożyć wniosek.

Dopuszcza się protokół odbioru sporządzony
na wzorze stosowanym przez wykonawcę, pod
warunkiem, że zawiera wszystkie wymagany
elementy i informacje Tylko na udostępnionym
wzorze W formie kopii Oryginał dokumentu
W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół.
Jeżeli poszczególne zadania są realizowane przez
różnych wykonawców, sporządza się protokoły
osobno dla każdego zadania/wykonawcy

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie na stronie (założenie konta) https://portal.wfosigw.
torun.pl/strona-glowna-programu
2. Osobiście w punkcie Czystego Powietrza, ul.
Ogińskiego 2 (obok CH Focus i dworca PKS)
tel. 52 544 10 15, 52 544 10 14.
Wniosek o płatność.
1. Możliwość od 3 do 5 transz
2. Wniosek o płatność najpóźniej do 30 dni od
daty zakończenia przedsięwzięcia
3. Warunki rozliczenia i uruchomienia płatności – określone w umowie
4. Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki
może nastąpić po zamontowaniu w budynku
nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich
„starych” źródeł ciepła (jeżeli montaż nowego
źródła ciepła stanowi zakres zadania)

Wymagane jest, aby montaż źródeł ciepła, przyłącza oraz instalacji wewnętrznych od przyłącza
do źródła ciepła został przeprowadzony przez
wykonawcę. Dopuszcza się montaż przez beneficjenta, jeżeli posiada on stosowane uprawnienia/kwalifikacje, np. uprawnienia wynikające
z przepisów prawa lub nadane przez producenta
Kredyty w programie Czyste Powietrze.
1. Alior Bank S.A.
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyty-eko/kredyt-czyste-powietrze.html

Dokumenty wymagane do płatności.
1. wniosek o płatność
2. protokół odbioru wykonawcy
3. rachunki imienne, faktury, faktury zaliczkowe
4. potwierdzenie zapłaty w formie gotówki, potwierdzenie przelewu
5. dokument złomowania starego źródła ciepła

2. Bank Ochrony Środowiska S.A.
https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/
pozyczki-i-kredyty/kredyt-czyste-powietrze
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3. BNP Paribas Bank Polska S.A.
https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-czyste-powietrze
4. Credit Agricole Bank Polska S.A.
https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/czyste-powietrze
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Banki
Spółdzielcze z Grupy BPS
https://www.bankbps.pl/aktualnosci/kredyty-z-dotacja-w-ramach-programu-czyste-powietrze-juz-dostepne-w-banku-bps-oraz-pierwszych-bankach-spoldzielczych-zrzeszenia-bps
6. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB
https://www.sgb.pl/czyste-powietrze/
7. Santander Consumer Bank S.A.
https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/kredyt-gotowkowy-czyste-powietrze,7.html
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ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Kto może skorzystać?

energii na źródła odnawialne lub wysokosprawną kogenerację.
Wykaz objętych ulgą materiałów budowlanych,
urządzeń i usług.
Wykaz objętych ulgą materiałów budowlanych,
urządzeń i usług znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia
2018 roku, w linku:

• Właściciele lub współwłaściciele wybudowanych już domów jednorodzinnych, czyli budynków wolno stojących albo w zabudowie
bliźniaczej lub szeregowej, w których wydzielono NIE WIĘCEJ niż 2 lokale mieszkalne bądź
jeden lokal mieszkalny oraz jeden użytkowy
• Ulga nie przysługuje na wyposażenie budynku
będącego w budowie, czyli również jego części
będącej w trakcie nadbudowy, rozbudowy lub
przebudowy prowadzącej do powiększenia powierzchni
• Osoby rozliczające się z podatku według skali podatkowej, według 19 proc. stawki podatku
oraz w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podatnicy muszą złożyć specjalny załącznik
PIT/O. Druk PIT/O należy złożyć z deklaracją PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37.
• Nie ma obowiązku zamieszkiwania domu,
można go wynajmować
• Garaż objęty ulgą tylko jeśli jest integralną
częścią budynku

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,5098,,,rozporzadzenie-ministra-inwestycji-i-rozwoju-z-dnia.html
Istotne interpretacje podatkowe.
Zapoznanie się z interpretacjami podatkowymi
pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości. Można
je znaleźć korzystając z wyszukiwarki na stronie
https://sip.mf.gov.pl
W okienku “Fraza” można wpisać ogólnie
“ulga termomodernizacyjna” albo bardziej
szczegółowo np. “klimatyzacja”.
• Ulga przysługuje w przypadku instalacji klimatyzacji z funkcją ogrzewania (powietrzna
pompa ciepła) – interpretacja 580842/I z 15
czerwca 2020 roku oraz 595966/I z 9 grudnia
2020 roku.
• Ulga również dla montażu wkładu kominowego ze stali w istniejącym kominie – interpretacja 585223/I z 29 lipca 2020 roku.

Ulga na określone prace termomodernizacyjne.
• Ulepszeniu, w wyniku którego następuje
zmniejszenie zapotrzebowania na energię do
ogrzewania i podgrzewania wody I ogrzewania
budynków mieszkalnych
• Wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła
• Ulepszeniu, w wyniku którego następuje
zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach
ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych
źródłach ciepła.
• Całkowite lub częściowej zamianie źródeł

Limit ulgi termomodernizacyjnej.
• Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53
tys. zł
• Rozliczenie polega na odjęciu kwoty wydatków
od dochodu lub przychodu, w razie rozliczania się
od przychodów ewidencjonowanych.
• W małżeństwie limit odliczenia przysługuje
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każdemu z małżonków odrębnie, bez względu na to czy rozliczają się osobno, czy razem.
Łącznie mogą odliczyć 106 tys. zł
• Dzięki uldze podatnik może zaoszczędzić na
podatku maksymalnie od 9.010 do 16.960 zł.
Małżeństwo może pomniejszyć koszt termomodernizacji wspólnego domu o dwukrotnie
większą kwotę.

W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień,
w którym wystawiono fakturę. Przykładowo,
jeśli kupiliśmy materiały do termomodernizacji
jeszcze w 2022 roku, to ostatnie wydatki związane z tym przedsięwzięciem musimy ponieść
przed końcem 2025 roku
• W uldze nie można uwzględnić wydatków,
które zostały zwrócone lub zrefinansowane.
Kwotę wydatków przy rozliczeniu ulgi trzeba
pomniejszyć o dotację z UM Bydgoszczy, dotację z programu Czyste Powietrze, kwotę umożenia pożyczki otrzymanej z funduszu lub gminy,
kwotę zwróconą z funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, kwotę wydatków rozliczonych w ramach innych ulg podatkowych

Sposób rozliczania ulgi termomodernizacyjne.
• Przy rozliczeniu ulgi w małżeństwie, warto pamiętać, aby faktury były wystawiane na obojga
małżonków. W tym wypadku każdy z małżonków odlicza po 50% poniesionych wydatków.
• Niestety, gdy faktura jest wystawiona na
jednego małżonka, to tylko ten może dokonać odliczenia.
• W sytuacji, gdy kwota odliczenia przewyższa
roczny dochód podatnika – pozostałą część do
odliczenia można rozłożyć. Maksymalnie na
okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy
wydatek. Za datę poniesienia wydatku uważa
się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT.
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EKOLOGICZNE PUNKTY KONSULTACYJNE MIASTA
BYDGOSZCZY
środy 16:00 – 19:30
ZS nr 8 na Miedzyniu
ul. Pijarów 4
pokój nr 114
wtorki 16:00 – 19:30
czwartki 16:00 – 19:30
Punkty doradczo konsultacyjne zostały uruchomione w ramach projektu „Czy wiesz czym
oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna LIFE MAPPING AIR/PL” finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz współfinansowany przez NFOŚiGW.
Jaką pomoc można uzyskać w Ekopunktach?
Stowarzyszenie Bydgoskie Alarm Smogowy wraz
z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju obsługuje ekologiczne punkty doradczo-konsultacyjne
Miasta Bydgoszczy. W punktach można uzyskać
bezpłatne doradztwo w zakresie:
a. informacja o obowiązujących przepisach antysmogowych
b. pomoc w uzyskaniu dotacji do wymiany ogrzewania (wypełnienie/weryfikacja wniosków)
c. wyliczenie kosztów inwestycji oraz kwoty dotacji
d. analiza kosztów ogrzewania
e. pomoc we wpisie do CEEB
Jak i gdzie umówić się na wizytę
Na konsultacje z ekodoradcą można umawiać
się pod numerem tel: 786 653 426 na wizyty domowe lub w dwóch punktach konsultacyjnych:
BCOPiW
ul. Gdańska 5
poniedziałki 16:00 – 19:30
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USŁUGA PEŁNOMOCNICTWA
Korzyści dla mieszkańca i dla instalatora.

nia umowy z wykonawcą, któremu udzielamy
pełnomocnictwa. Umowa powinna określać
wzajemne prawa i obowiązki, termin i koszt
wykonania, sposób rozliczenia, itd. Podkreślić
należy, że w przypadku ewentualnych kłopotów z wykonawcą, to właśnie umowa, zawarta
w formie pisemnej, jest dokumentem, na który
można się powoływać

Instalatorzy instalacji grzewczych mogą występować w roli pełnomocników w zakresie
wymiany pieca i wziąć na siebie załatwienie
formalności związanych z rozliczeniem kosztów dotyczących wymiany ogrzewania. Klienci
chwalą sobie to rozwiązanie, w wielu wypadkach był to argument decydujący o likwidacji
pieców na węgiel lub drewno. Dla instalatora
z taką usługą w ofercie oznacza to większe zainteresowanie klientów.

Pełnomocnictwo w Czystym Powietrzu.
Wzór dostępny u nas na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl/

Wykonawca, działając w imieniu właściciela
mieszkania, sam rozlicza się z Urzędem Miejskim i Czystym Powietrzem w ramach możliwej do zdobycia dotacji. W takiej sytuacji wystarczy podpisać pełnomocnictwo, że wybrana
firma reprezentuje nas w urzędzie w sprawie
wymiany.
Taka forma współpracy nie zwalnia z podpisa-

Pełnomocnictwo UM Bydgoszcz.
Do pobrania ze strony www.bydgoszcz.pl
Zakładka Rozwój i Środowisko / zakładka Powietrze / wymiana pieca krok po kroku
https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/powietrze/zasoby/wymiana-pieca-krok-po-kroku/
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Bydgoszcz, dnia ………………………………
PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam Pani/Panu………………………………………………………………………………………....................
PESEL…………………………………………………………..…zam.………………………………………………………….
………………………………………………………………
pełnomocnictwa do dokonania wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do:
1. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z
zakresu ochrony środowiska obejmującego
trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych w nieruchomości
położonej w Bydgoszczy przy
ul.………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
- właścicielem /współwłaścicielem, - najemcą, - do której mam inny tytuł prawny (1)
(jaki ............................................ )
2. podpisania umowy w tym zakresie,
3. rozliczenie otrzymanej dotacji.
Wnoszę o przesłanie uzyskanej dotacji na rachunek bankowy o numerze:
nr

należący do
…………………………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwisko i Imię

PESEL

Adres zamieszkania

Przesłanki
zwolnienia z
opłaty
skarbowej (2)

Czytelny podpis

Załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa -17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (od każdej osoby)
1. Niepotrzebne skreślić, 2.Proszę wskazać stopień pokrewieństwa z pełnomocnikiem –zwolnienie przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
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Bydgoszcz, dnia ……………………………….
…………………………………………………
Imię i Nazwisko
…………………………………………………
…………………………………………………
adres zamieszkania
………………………………………………..
PESEL
PEŁNOMOCNICTWO
Udzielam Pani/Panu:……………………………………………( stopień pokrewieństwa ................................. )
Posiadającej/posiadającemu numer PESEL:……………………………………………………………………...
zamieszkałej /zamieszkałemu ……………………………………………………………………………………………
pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do:
1. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą likwidację systemu ogrzewania
opartego na paliwach stałych w nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
której jestem:
właścicielem /współwłaścicielem
najemcą,
do której mam inny tytuł prawny :……………………………………………………………………………….......
2. podpisania umowy w tym zakresie,
3. rozliczenia otrzymanej dotacji.
Wnoszę o przelanie uzyskanej dotacji na rachunek bankowy o numerze:
_ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _. _ _ _ _ . _ _ _ _ ._ _ _ _
należący do ………………………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………......
(czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł płatne na rachunek bankowy UMB o
numerze 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
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