PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
CEL PROGRAMU
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz
docieplenia domów jednorodzinnych. Zakłada on, iż poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
energooszczędności w budynkach jednorodzinnych nastąpi zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, a w konsekwencji
poprawa jakości powietrza na terenie całego kraju.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?









Osoba fizyczna, która:
jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
lub
wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł ( wtedy możesz starać się o
podstawowe dofinansowanie)
lub
ma miesięczne łączne zarobki - jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie
utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w
gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
o 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
o 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam
(wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie)
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 może być większy niż 30
minimalnych wynagrodzeń za pracę.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków
nowobudowanych.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze
nierozpoczęte. Należy jednak pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

DOFINANSOWANIE JEST UDZIELANE NA:








wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych
źródeł ciepła spełniających wymagania Programu
instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
docieplenia przegród budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej),
montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
sporządzenie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentację projektową).

URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI PROGRAMU:
Listę urządzeń spełniających wymogi programu Czyste Powietrze można znaleźć pod adresem:
https://lista-zum.ios.edu.pl. Znajdują się tam nie tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe,
ciekłe i gazowe oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory
słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), lecz również dodatkowe elementy, takie jak:
materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe.
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego
wypełniania dostępne są :
1) w Portalu Beneficjenta , tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie
WFOŚiGW: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
Co należy przygotować:
Wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta.
Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię
upoważnia do podwyższonego dofinansowania
UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od
daty złożenia wniosku.
 W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego
prawo własności tego domu.
 W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami
wszystkich współwłaścicieli.
 W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z
danymi oraz podpisem małżonka.
Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym
portalu.



W celu poprawnego złożenia wniosku, skorzystaj z kilku prostych kroków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
Wypełnij wniosek.
Zweryfikuj wypełniony wniosek.
Złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu
Beneficjenta.
Wydrukuj wniosek.
Dołącz wymagane załączniki.
Podpisz wniosek oraz wymagane załączniki.
Złóż wniosek osobiście, drogą pocztową bądź kurierem do właściwego
WFOŚiGW.

W przypadku mieszkańców Gminy Miasto Pionki jest to:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydział zamiejscowy w
Radomiu: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom tel. (48) 368 00 80.
2) w serwisie „gov.pl” : https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czystepowietrze . Należy wybrać WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – FORMULARZ ONLINE
(złożenie wniosku następuje wyłącznie w formie elektronicznej, wymagany jest podpisem
zaufany lub kwalifikowany).
Co należy przygotować:







Dane do logowania do profilu zaufanego.
Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię
upoważnia do podwyższonego dofinansowania.
UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od
daty złożenia wniosku.
W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego
prawo własności tego domu.
W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami
wszystkich współwłaścicieli.
W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z
danymi oraz podpisem małżonka.

W celu poprawnego złożenia wniosku :
1. Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK. Przeniesiesz się na gwd.nfosigw.gov.pl.
2. Zaloguj/Zarejestruj się za pomocą login.gov.pl. Przeniesiesz się na stronę
login.gov.pl.
3. Wybierz sposób logowania.
4. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.
5. Sprawdź wypełniony wniosek.
6. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.
7. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego.
8. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail.

Przed wypełnieniem wniosku należy również zapoznać się z dokumentacją Programu dostępną
na stronach internetowych WFOŚiGW i gov.pl, w szczególności z:




Programem Priorytetowym,
Regulaminem naboru wniosków,
Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie :
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
lub w Urzędzie Miasta Pionki, w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska.

