
Do kogo skierowany jest program?
Do osób fizycznych,  które są właścicielami 
domów jednorodzinnych.

Obejmuje trzy grupy beneficjentów:
• upoważnionych do podstawowego poziomu 
• dofinansowania – osoby, których roczny 
• dochód nie przekracza 100 000 zł,
• upoważnionych do podwyższonego poziomu 
• dofinansowania – osoby, których przeciętny 
• średni dochód miesięczny na osobę 
• w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
• 1 564 zł w gospodarstwach wieloosobowych 
• lub 2 189 zł w gospodarstwach 
• jednoosobowych,
• upoważnionych do najwyższego poziomu 
• dofinansowania – osoby, których przeciętny
• średni dochód miesięczny na osobę 
• w gospodarstwie domowym nie przekracza: • 
• 900 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 
• 1 260 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednic-
twem Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Terminy:
• Realizacja programu: lata 2018-2029 
• Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 
• Zakończenie wszystkich prac objętych 
• umową do: 30.06.2029 r.

Program Czyste Powietrze 
ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń, które są wprowadzane do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program skupia się na:
wymianie starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych, by efektywnie zarządzać energią. 

Takie inwestycje nie tylko chronią środowisko, 
są też źródłem oszczędności w domowym 
budżecie. 

Warunki dofinansowania
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł, 
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł,  
• Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, 
• ale nie mniej niż 2% rocznie,
• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, 
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, 
• lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., 
• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy 
• przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie, 
• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; 
• data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze potrzebne są:
• aktualny adres e-mail z hasłem do utworzenia konta na portalu beneficjenta,
• PESEL własny oraz współmałżonka/współmałżonki,
• PIT za poprzedni rok/wartość dochodu,
• numer działki,
• przybliżony rok budowy domu,
• powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
• numer księgi wieczystej,
• data wystawienia pierwszej faktury, jeżeli inwestycja została już rozpoczęta,
• dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego 
• (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający własność budynku),
• w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania – 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,
• 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)
• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający 
• liczbę ha przeliczeniowych (np. decyzję podatkową),
• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona 
• pod prowadzenie tej działalności.
    

Nasz punkt konsultacyjny:
Urząd Miejski w Korfantowie, pokój 9-10 (1. piętro)
ul. Rynek 4, Korfantów 48-317

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Korfantów, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z pracownikiem Urzędu, w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości telefonicznie 
(77 43 43 820 wew. 34 i 47) lub mailowo (e-mail: gen@korfantow.pl).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji:  czystepowietrze.gov.pl

Na zdrowie! 
Czyste powietrze w Korfantowie!

KORFANTÓW

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 

w Opolu



Dofinansowanie w 7 krokach!

Maksymalne dotacje:

1. Wiedza o projekcie. 
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem 
wniosku, załącznikami i instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru. 

2. Potrzeby twojego budynku. 
Określ stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone 
w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie 
energetycznej, zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed 
realizacją przedsięwzięcia. 

3. Wniosek o dofinansowanie. 
Wypełnij i złóż wniosek internetowo lub w urzędzie. 

4. Podpisanie umowy. 
WFOŚiGW przygotuje umowę o dofinansowa-
nie po pozytywnym rozpatrzeniu twojego 
wniosku. 

5. Wniosek o płatności. 
Złóż wniosek o płatności. 

6. Zakończenie przedsięwzięcia. 
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji jego 
realizacji przez przedstawiciela WFOŚiGW. 

7. Rozliczenie przedsięwzięcia. 
Środki mogą być wypłacone w kilku 
transzach po zrealizowaniu poszczególnych 
etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią 
się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany 
w umowie. 

– łącznie do 30 000 zł – łącznie do 37 000 zł – łącznie 69 000 zł

Nazwa kosztu
Maksymalna intensyw-

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Maksymalna intensyw-

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Maksymalna intensyw-

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów)

Maksymalna kwota 
dotacji (zł)

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000 90% 18 000

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 90% 27 000

Pompa ciepła powietrze/ woda 
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% 13 500 60% 18 000 90% 27 000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej 45% 20 250 60% 27 000 90% 40 500

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 90% 13 500

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000

Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12 000 90% 18 000

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

Instalacja centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000 90% 15 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5000 50% 5 000 90% 9 000

Program Czyste Powietrze przewiduje również dofinansowanie do termomodernizacji budynku (wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej oraz ocieplanie budynku). Warunkiem jest posiadanie pieca spełniającego wymogi minimum 5 klasy. 
Więcej informacji: czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/.


