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Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Program obejmuje: 

➢ wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup  
i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 

➢ docieplenie przegród budynku, 
➢ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
➢ instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej), 
➢ montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

 
Skierowany jest on do osób fizycznych - właścicieli domów jednorodzinnych lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 
 
Maksymalna kwota dotacji  
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji 
inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane  
w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Dotacje  
i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu (WFOŚiGW). 
 
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:  
 
Formy dofinansowania: 

 
   Pożyczka           dotacja 

 
Terminy:  
Realizacja programu: lata 2018-2029  
 

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 
 

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.  
 

Warunek podstawowy:  
Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła spełniające wymagania programu. 
 
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła 
spełniającego wymagania programu. 
 
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 12M +70 punktów 

bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie, 
➢ Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy, 
➢ Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia, 
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➢ Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy  
o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., 

➢ Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

 
 

NA JAKIE DZIAŁANIA MIĘDZY INNYMI MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJE  
Z PROGRAMU 
 

1) Koszty kwalifikowane dokumentacji 
 

Rodzaj usługi Jednostka 

Maksymalny 
jednostkowy koszt 

kwalifikowany na jeden 
budynek 

Wykonania audytu energetycznego budynku/ lokalu 
mieszkalnego wykonanego przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie przedsięwzięcia, pod warunkiem że 

zakres prac, wynikający z audytu, zostanie zrealizowany  
w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie 

później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego 
przedsięwzięcia 

szt. do 1 000 zł 

Koszty wykonania branżowej dokumentacji projektowej 
związanej z modernizacją, przebudową dachu (części 

konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem, pod 
warunkiem że prace będące przedmiotem dokumentacji, 

zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku  
o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do 

zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia 

szt. do 1 000 zł 

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej 
(modernizacja instalacji wewnętrznej i wymiany źródła 
ciepła) pod warunkiem że prace będące przedmiotem 

dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego 
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, 

niż do zakończenia realizacji wnioskowanego 
przedsięwzięcia 

szt. do 1 000 zł 

Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej  
i chiropterologicznej 

szt. do 500 zł 

 
 

2) Koszty kwalifikowane zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz 
wykonania usługi demontażu i montażu: 
 

Urządzenie, materiał budowlany Rodzaj usługi 

Maksymalny 
jednostkowy 

koszt 
kwalifikowany 

 demontaż montaż  

materiały budowlane wykorzystywane do 
docieplenia przegród budowlanych, płyt 

balkonowych oraz fundamentów wchodzące w 
skład systemów dociepleń lub 

wykorzystywane do zabezpieczenia przed 
zawilgoceniem 

wykonanie 
usługi 

demontażu 

wykonanie usługi 
docieplenia przegród 

budowlanych, płyt 
balkonowych lub 

fundamentów 

do 150 zł za m2 
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Urządzenie, materiał budowlany Rodzaj usługi 

Maksymalny 
jednostkowy 

koszt 
kwalifikowany 

 demontaż montaż  

materiały budowlane ocieplenia przegród 
wewnętrznych budynku oddzielających 

pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów 
pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów 

nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i 
zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi 

wykonanie 
usługi 

demontażu 

wykonanie usługi 
docieplenia przegród 

budowlanych 
do 150 zł za m2 

stolarka okienna w tym: okna/drzwi 
balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie 

przezroczyste nieotwieralne wraz 
z systemami montażowymi 

wykonanie 
usługi 

demontażu 
starej stolarki 

wykonanie usługi 
montażu nowej 

stolarki do 700 zł za m2 

drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach 
ogrzewanych 

wykonanie 
usługi 

demontażu 
starej stolarki 

wykonanie usługi 
montażu nowej 

stolarki 
do 2 000 zł za m2 

 
3) Koszty kwalifikowane zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz 

wykonania usługi demontażu i montażu: 
 

Urządzenie, materiał budowlany Rodzaj usługi 

Maksymalny 
jednostkowy 

koszt 
kwalifikowany na 

jeden budynek 

 demontaż montaż  

węzeł cieplny z programatorem temperatury 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 10 000 zł 

pompa ciepła (powietrze/woda, 
powietrze/powietrze) z osprzętem 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 30 000 zł 

pompa ciepła (grunt/ woda, woda/woda)  
z osprzętem 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 45 000 zł 

kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą  

i regulującą, układem doprowadzenia powietrza 
i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

 
wykonanie usługi 

montażu nowego 

źródła ciepła 

do 15.000 zł 

kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą  

i regulującą, układem doprowadzenia powietrza 
i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 15 000 zł 

materiały budowlane wchodzące w skład 
systemu ogrzewania elektrycznego 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 10 000 zł 
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Urządzenie, materiał budowlany Rodzaj usługi 

Maksymalny 
jednostkowy 

koszt 
kwalifikowany na 

jeden budynek 

 demontaż montaż  

kotły na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, 
miałowy) spełniający co najmniej wymagania 

określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE  

w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. 

UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 10 000 zł 

kocioł na paliwo stałe (biomasa pochodzenia 
leśnego i rolniczego) spełniający co najmniej 

wymagania określone w rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 

2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. 

UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) 

wykonanie usługi 
demontażu 

nieefektywnego 
źródła ciepła na 

paliwo stałe 

wykonanie usługi 
montażu nowego 

źródła ciepła 
do 20.000 zł 

przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa - 
wykonanie usługi 

montażu 
do 5.000 zł 

przyłącze cieplne - 
wykonanie usługi 

montażu 
do 10 000 zł 

przyłącze i instalacje wewnętrzne 
elektroenergetyczne 

- 
wykonanie usługi 

montażu 
do 8 000 zł 

materiały budowlane wchodzące w skład 
instalacji grzewczej 

wymiana 
elementów 

istniejącej instalacji 
grzewczej 

wykonanie nowej 
instalacji 

wewnętrznej 
ogrzewania wraz 

z regulacją i 
równoważeniem 
hydraulicznym 

instalacji 

do 15.000 zł 

materiały budowlane wchodzące w skład 
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej 

wymiana 
elementów 
istniejącej 

wykonanie nowej 
instalacji 

przygotowania 
ciepłej wody 

użytkowe 

wykonanie nowej 
instalacji 

przygotowania 
ciepłej wody 

użytkowej wraz  
z regulacją i 

równoważeniem 
hydraulicznym 

instalacji 

do 15.000 zł 

materiały budowlane składające się na system 
wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 

ciepła 
- 

wykonanie usługi 
montażu 

do 10 000 zł 

kolektor słoneczny z osprzętem - 
wykonanie usługi 

montażu 
do 8.000 zł 

ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem - 

wykonanie usługi 
montażu 

mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

do 30.000 zł 
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WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
 
Tabela nr 1  

Grupa 

Kwota średniego 
miesięcznego 

dochodu / osoba 
[zł] 

Dotacja 
(procent kosztów 
kwalifikowanych 

przewidzianych do 
wsparcia dotacyjnego) 

Pożyczka 

uzupełnienie do 
wartości dotacji 

pozostałe koszty 
kwalifikowane (uzupełnienie 

do wysokości maksymalnych 
jednostkowych kosztów 

kwalifikowanych) 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

II 601 -800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 -1 000 do 70% do 30% do 100% 

IV 1 001 - 1 200 do 60% do 40% do 100% 

V 1 201 - 1 400 do 50% do 50% do 100% 

VI 1 401 - 1 600 do 40% do 60% do 100% 

VII powyżej 1 600 do 30% do 70% do 100% 

 

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie 
podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych 
budynków jednorodzinnych. 
Wysokość dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok 
podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. 
Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie  
realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę wysokości dofinansowania. 

Tabela nr 2 

Grupa 

Kwota 
średniego 

miesięcznego 
dochodu / 
osoba [zł] 

Dotacja 
(procent kosztów 
kwalifikowanych 

przewidzianych do 
wsparcia 

dotacyjnego) 

Pożyczka 

Kwota rocznego 
dochodu 

wnioskodawcy[zł] 

uzupełnienie 
do wartości 

dotacji 

pozostałe koszty 
kwalifikowane 

(uzupełnienie do 
wysokości 

maksymalnych 
jednostkowych 

kosztów 
kwalifikowanych) 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

 
 
 
 

nie dotyczy 

II 601 -800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 -1 000 do 67% do 33% do 100% 

IV 1 001 - 1 200 do 55% do 45% do 100% 

V 1 201 - 1 400 do 43% do 57% do 100% 

VI 1 401 - 1 600 do 30% do 70% do 100% 

 
VII 

 
powyżej 1 600 

do 18% do 82% do 100% do 85 528 

do 15% do 85% do 100% 
od 85 529 
do 125 528 

0% do 100% do 100% powyżej 125 528 
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Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub 
wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na 
zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 
Wysokość dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok 
podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku. 
Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym kwalifikuje do Grupy VII, wysokość dofinansowania jest uzależniona 
dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka  
(w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do 
opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.  
Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku albo  
w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę wysokości 
dofinansowania. Dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających  
z ulgi termomodernizacyjnej. 
 

Jak zarejestrować konto na portalu ? 
Z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać wyłącznie Ci Beneficjenci, którzy 
dokonali wstępnej rejestracji w Portalu (rejestracja-osoby fizyczne), dzięki czemu 
uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) 
i hasło. 
W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres  
360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie. 
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony 
wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już 
Pan/i naszym beneficjentem. 
Jeżeli konto nie zostanie w pełni aktywowane po okresie 12-mcy zostanie wyłączone 
a po upływie 13 miesięcy zostanie automatycznie usunięte z portalu (systemu 
informatycznego Funduszu). Aby ponownie aktywować wyłączone konto będzie 
potrzebny telefoniczny kontakt z biurem Funduszu. W sytuacji, gdy konto zostanie 
usunięte należy się ponownie zarejestrować w portalu beneficjenta. 
Przyznanie pełnych uprawnień do pracy w portalu (systemie informatycznym) nastąpi 
na okres 24 miesięcy, czas ten jest liczony od ostatniej aktywności na koncie.  
W przypadku blokady konta po tym okresie, konieczny jest kontakt z biurem 
Funduszu w celu ponownej aktywacji konta. W przypadku braku aktywności na 
koncie przez 36 miesięcy konto zostanie usunięte. Po pełnej aktywacji konta na 
skrzynkę emaliową zostanie przesłana informacja zwrotna potwierdzająca aktywację 
konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Dla beneficjentów został przygotowany film instruktażowy w którym zobaczyć można  
krok po kroku, w jaki sposób należy zarejestrować konto w portalu. ("Filmy 
instruktażowe"). 
Dodatkowo cały proces rejestracji konta znajdziesz krok po kroku w instrukcji - 
przejdź do "Jak wnioskować ? - instrukcja krok po kroku”. 
 
Jak wypełnić interaktywny formularz PDF ? 
Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są 
dostępne wyłącznie dla osób zarejestrowanych w portalu. Po założeniu konta, 
wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste 
Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku". W tym miejscu należy pobrać formularz  
na dysk lokalny swojego komputera. Tak pobrany formularz po uzupełnieniu  
i zweryfikowaniu jego poprawności można przekazać do funduszu poprzez skrzynkę 

https://portal.wfosigw.opole.pl/register_of
https://portal.wfosigw.opole.pl/filmy-instruktazowe
https://portal.wfosigw.opole.pl/filmy-instruktazowe
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/view#heading=h.7eqa16whnzk0
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podawczą portalu. Jeśli przed rejestracją konta chcemy zobaczyć wzór formularza - 
należy przejść do zakładki "Wymagana dokumentacja" i tu znajdziemy wzory 
formularza w wersji poglądowej. 
 

Przygotowany została również film instruktażowy, w którym zobaczyć można w jaki 
sposób należy wypełnić formularz ("Filmy instruktażowe"). Dodatkowe informację 
na temat wypełniania formularza można również odnaleźć w instrukcji - "Jak 
wnioskować? - instrukcja krok po kroku". 
 
Uwaga! 
Zgodnie z zasadami określonymi w programie, Wnioskodawca jest zobligowany do 
przeprowadzenia analizy możliwości przyłączenia się do lokalnej sieci ciepłowniczej 
oraz dokonania analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu (wyłącznie 
w przypadku zakupu i montażu kotła na paliwo stałe). W przypadku, gdy podłączenie 
do lokalnej sieci na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione 
ekonomiczne, wówczas Wnioskodawca zaznacza kratkę z odpowiednim 
oświadczeniem, które zamieszone jest na końcu formularza wniosku.  
 
 
Szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania udzielają 
pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 
53, 45–018 OPOLE www.wfosigw.opole.pl  
 
Doradztwo Energetyczne (DE) 
e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl 
 
Barbara Lesik - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego 
tel. 77 45 37 611 wew. 141; e-mail: b.lesik@wfosigw.opole.pl 
 
Dariusz Grabowiecki - Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego 
tel. 77 45 37 611 wew. 144; e-mail: d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl 
 
Dodatkowych informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem pok. 
303, tel. 77 46 23 145 oraz na stronie internetowej www.zawadzkie.pl  
w zakładce: Gmina - Ekowsparcie 
 

Na terenie gminy Zawadzkie zostały zainstalowane trzy czujniki pomiaru powietrza 

(po jednym w każdej miejscowości). Czujniki zlokalizowane są: 

➢ Zawadzkie – na budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, 

➢ Żędowice – na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, 

➢ Kielcza – na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Urządzenia dokonują pomiarów stężenia w powietrzu pyłu zawieszonego PM 2,5  

i PM 10. Informacje o stanie powietrza atmosferycznego są przez ww. urządzenia 

odczytywane i aktualizowane na bieżąco, a następnie udostępniane mieszkańcom 

gminy za pośrednictwem aplikacji możliwej do pobrania na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Czujniki pozwalają mieszkańcom gminy 

Zawadzkie na sprawdzanie aktualnego stanu powietrza przed wyjściem z domu czy 

podjęciem aktywności fizycznej na powietrzu.  

https://portal.wfosigw.opole.pl/filmy-instruktazowe
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/view#heading=h.64tr4227oymi
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/view#heading=h.64tr4227oymi
http://www.wfosigw.opole.pl/
mailto:doradztwo@wfosigw.opole.pl
mailto:b.lesik@wfosigw.opole.pl
mailto:d.grabowiecki@wfosigw.opole.pl
http://www.zawadzkie.pl/

