
Gdzie otrzymasz dotację
w ramach proGramu 
czyste powietrze? Dla podstawowego poziomu dofi nansowania 

→ do 30 000 zł
Dla podwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 37 000 zł
Dla najwyższonego poziomu dofinansowa nia 
→ do 69 000 zł
Rozliczając PIT możesz także skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej.
Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania 
unikniesz w 2023 roku mandatu do 500 zł lub 
grzywny do 5000 zł!

ile możesz zyskać?

kto może dostać 
powiększoNĄ dotację?

SkorzyStaj 
z Programu 

czyste 
powietrze! 

Weź dotację
i Wymień SWój Stary

Piec lub kocioł

ociePl SWój dom 
i Płać mniej 

za ogrzeWanie!

działaj szybko! 
zgodnie z uchwałą 

antysmogową masz obowiązek 
wymienić swój stary piec 

lub kocioł poniżej 3. klasy do

31 grudnia

2022 
roku

Dotacja przysługuje osobom, których średni 
miesięczny dochód na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

dla poziomu 
podwyższonego

dla poziomu 
najwyższego

Aby uzyskać taką dotację musisz posiadać 
odpowiednie zaświadczenie – informację jak 
je dostać uzyskasz w swoim Urzędzie Gminy.

  1564 zł netto    
  

2189 zł netto

  900 zł netto    
  

1260 zł netto

w gospodarstwie 
wieloosobowym
w gospodarstwie 
jednoosobowym

→   Złóż wniosek online: 
www.czystepowietrze.gov.pl
Uwaga! Wniosku złożonego w ten sposób 
nie musisz drukować.

→   lub przez Portal Beneficjenta na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.wfosigw.pl
Uwaga! Wniosek złożony w ten sposób 
należy dostarczyć dodatkowo w wersji 
papierowej do WFOŚiGW.

→   W niektórych bankach dostępny jest 
Kredyt Czyste Powietrze. Wniosek o kredyt 
i dotację można wypełnić łącznie w banku.

→   O szczegóły zapytaj w gminnym punkcie 
obsługi programu Czyste Powietrze 
lub dowiedz się więcej tutaj: 
tel.: 22 340 40 80 
www.czystepowietrze.gov.pl

Wypełnienie wniosku jest proste i trwa około 
pół godziny! 

Jeśli w twojej miejscowości funkcjonują 
dotacje gminne, możesz je połączyć z progra-
mem Czyste Powietrze oraz skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej.

www.powietrze.mazovia.pl



13 000 zł1. Kocioł gazowy kondensacyjny

2. Kocioł pelletowy

3. Pompa ciepła powietrze/woda

17 000 zł

30 000 zł

Rodzaj inwestycji całkowity koszt

Właściciel lub współwłaściciel domu jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, 
o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. 

Kocioł gazowy kondensacyjny 

Pompa ciepła powietrze/woda 

Kocioł pelletowy 

Instalacja CO i CWU 

Wentylacja mechaniczna

Ocieplenie przegród budowlanych

        Wymiana okien

            Wymiana drzwi

Jeśli do zakupu pompy ciepła za 30 000 zł 
otrzymałeś dotację 13 500 zł, to pozostałą 
kwotę (16 500 zł) możesz odliczyć od podatku 
i zyskać dodatkowe 2 805 zł (dotyczy podatni-
ków rozliczających się według stawki 17%).

kto może skorzystać?

ile maksymalnie możesz dostać 
w ramach dotacji z programu 
czyste powietrze na poszczególne 
inwestycje?

Przykłady

przykład  ›››

dodatkowo 
możesz skorzystać 

z ulgi termomodernizacyjnej!

MaksyMalna kwota dotacji

podstawowy 
do 30% (45%*) 
kosztów

podstawowy 
do 30% (45%*) 
kosztów

podwyższony
do 60% 
kosztów

podwyższony
do 60% 
kosztów

najwyższy
 do 90% 
kosztów

najwyższy
 do 90% 
kosztów

4 500 zł
   

9 000 zł 
 

6 000 zł  

4 500 zł 

5 000 zł  

45 zł/m²  

210 zł/m²

600 zł/m²

 13 500 zł* 
 

 9 000 zł* 

9 000 zł 

18 000 zł 

12 000 zł 

9 000 zł 

10 000 zł 

90 zł/m² 

420 zł/m² 

1200 zł/m²

13 500 zł 

27 000 zł 

18 000 zł 

13 500 zł 

15 000 zł 

135 zł/m² 

630 zł/m² 

1800 zł/m²

5 100 zł

3 900 zł

13 500 zł*

10 200 zł 15 300 zł

7 800 zł 11 700 zł

18 000 zł 27 000 zł

Na co możesz 
przezNaczyć dotację?

Instalację 
CO i CWU

Wymianę starego 
pieca lub kotła
na paliwa stałe 
(węgiel, drewno)

*urządzenia o podwyższonej klasie efektywności

dostanieszdostanieszdostaniesz

Mikroinstalację 
fotowoltaiczną

Wentylację 
mechaniczną
z odzyskiem 
ciepła

Ocieplenie 
ścian 
i stropów

Dokumentację 
(np. audyt 

energetyczny)

Wymianę 
okien, drzwi 
i bram 
garażowych

PozioM 

PozioM 
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