Program Priorytetowy
Czyste Powietrze
WOJ. MAZOWIECKIE
GMINA STARE BABICE

Ogólne zasady
Priorytetowego
Programu Czyste
Powietrze:

Kwalifikacja budynku, na który chcemy
wnioskować w programie Czyste Powietrze:

Podstawowym wymogiem jest,
aby budynek był
jednorodzinny.

Budynek jednorodzinny
definiuje się tym, że ma
maksymalnie dwa lokale
mieszkalne lub jeden lokal
mieszkalny i jeden użytkowy.

Jeśli w budynku/lokalu, o który
wnioskujemy jest prowadzona
działalność gospodarcza to nie
może ona przekroczyć 30%
całkowitej powierzchni
budynku/lokalu (przekroczenie
tej wartości dyskwalifikuje z
możliwości ubiegania się o
dotację).

Gdy budynek podłączony jest
do gazu ziemnego to nie
możemy wnioskować o
wymianę starego pieca na
nowy kocioł, na paliwo stałe
(ekogroszek, pelet, drewno).

W przypadku, gdy w budynku
mamy piec gazowy i na paliwo
stałe, jest możliwość zmiany
obu kotłów na nowy gazowy,
pompę ciepła lub ogrzewanie
elektryczne (warunkiem jest
małe zużycie gazu, w okresie
ostatnich trzech lat średnie
roczne zużycie gazu nie może
przekroczyć 5 600 kWh).

Możliwość podłączenia
budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej dyskwalifikuje z
możliwości wnioskowania o
kotły na paliwo stałe.

Kto może wnioskować o dotację z Programu
Czyste Powietrze:

Wnioskodawcą może być Osoba fizyczna, która jest właścicielem
lub współwłaścicielem budynku lub lokalu, o który wnioskujemy.

Własność lub współwłasność musi być zapisana w księdze
wieczystej budynku/lokalu.

Dzierżawa lub użytkowanie wieczyste nie jest własnością i takie
osoby nie mogą być wnioskodawcą.

Rodzaje dotacji z Programu
Czyste Powietrze:

Podstawowa - Liczone są dochody tylko wnioskodawcy
(wysokość dofinansowania 30% - 50% kosztów
kwalifikowanych w zależności od wykonywanej inwestycji.
Maksymalna łączna suma zwrotów: od 10 000,00 zł do 30
000,00 zł w zależności od wykonywanych inwestycji).
Podwyższona - Liczone są średnie dochody miesięczne na
członka gospodarstwa domowego za rok ubiegły
(wysokość dofinansowania 50% - 75% kosztów
kwalifikowanych w zależności od wykonywanej inwestycji.
Maksymalna łączna suma zwrotów: od 15 000,00 zł do 37
000,00 zł w zależności od wykonywanych inwestycji).

Kryteria dochodowe wnioskodawcy przy
dotacji podstawowej:

Czyje dochody bierzemy
pod uwagę?

•Wnioskodawca

Jakie dochody bierzemy
pod uwagę?
•Dochód roczny z PIT za rok
ubiegły
•Dochody za hektary
przeliczeniowe
•Otrzymywane alimenty
•Płacone alimenty
(pomniejszają dochód)
•Dochody zza granicy
(brutto)

Maksymalny dochód za
rok ubiegły?
•100 tyś. zł

Kryteria dochodowe wnioskodawcy przy
dotacji podwyższonej:
Czyje dochody bierzemy
pod uwagę?
•Wnioskodawca
•Wszystkie osoby
mieszkające z
wnioskodawcą

Jakie dochody bierzemy
pod uwagę?
•Dochód roczny z PIT za
rok ubiegły
•Dochody za hektary
przeliczeniowe
•Otrzymywane alimenty
•Płacone alimenty
(pomniejszają dochód)
•Dochody zza granicy
(brutto)

Maksymalny dochód za
rok ubiegły?
•Gospodarstwo
jednoosobowe – 2189
zł/miesiąc
•Gospodarstwo
wieloosobowe – 1564 zł
na jedną osobę/miesiąc

Co dyskwalifikuje z
możliwości
wnioskowania?
•Przekroczenie
dopuszczalnego
dochodu miesięcznego
na osobę
•W przypadku
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
przekroczenie 30
krotności minimalnego
wynagrodzenia
(przychód)

Dotacja podstawowa:
Maksymalny
koszt
kwalifikowany:

Procent
dotacji:

Podłączenie do sieci
ciepłowniczej

20 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda A+

Nazwa inwestycji:

Maksymalne
koszty
kwalifikowane
poszczególnych
inwestycji:

Pompa ciepła powietrze/woda
A++
Pompa ciepła
powietrze/powietrze
Pompa ciepła gruntowa

Dotacja podwyższona:

Maksymalna
dotacja:

Maksymalny
koszt
kwalifikowany:

Procent
dotacji:

Maksymalna
dotacja:

50%

10 000 zł

20 000 zł

75%

15 000 zł

30 000 zł

30%

9 000 zł

30 000 zł

60%

18 000 zł

30 000 zł

45%

13 500 zł

30 000 zł

60%

18 000 zł

10 000 zł

30%

3 000 zł

10 000 zł

60%

6 000 zł

45 000 zł

45%

20 250 zł

45 000 zł

60%

27 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (kocioł +
podłączenie gazu ziemnego)

15 000 zł

30%

4 500 zł

15 000 zł

60%

9 000 zł

15 000 zł

45%

6 750 zł

15 000 zł

75%

11 250 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł na węgiel*

15 000 zł
10 000 zł

30%
30%

4 500 zł
3 000 zł

15 000 zł
10 000 zł

60%
60%

9 000 zł
6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno

20 000 zł

30%

6 000 zł

20 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o
podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne

20 000 zł

30%

6 000 zł

20 000 zł

60%

12 000 zł

20 000 zł

45%

9 000 zł

20 000 zł

60%

12 000 zł

10 000 zł

30%

3 000 zł

10 000 zł

60%

6 000 zł

15 000 zł

30%

4 500 zł

15 000 zł

60%

9 000 zł

16 667 zł

30%

5 000 zł

16 667 zł

60%

10 000 zł

10 000 zł

50%

5 000 zł

10 000 zł

50%

5 000 zł

150 zł/ m²
700 zł/ m²

30%
30%

45 zł/ m²
210 zł/ m²

150 zł/ m²
700 zł/ m²

60%
60%

90 zł/ m²
420 zł/ m²

Instalacja centralnego ogrzewania oraz
instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Ocieplenie przegród budowlanych
Stolarka okienna*
Stolarka drzwiowa*

2 000 zł/ m²

30%

600 zł/ m²

2 000 zł/ m²

60%

1 200 zł/ m²

Audyt energetyczny

1 000 zł
2 000 zł

100%
30%

1 000 zł
600 zł

1 000 zł
2 000 zł

100%
60%

1 000 zł
1 200 zł

500 zł

30%

150 zł

500 zł

60%

300 zł

Dokumentacja projektowa
Ekspertyzy

*Wnioski, które dotyczą kotłów na węgiel (ekogroszek) muszą być złożone do 31.12.2021 r.,
inwestycja wymiany kotła musi być zakończona do 31.12.2021 r.

Ogólne zasady
złożenia wniosku o
dotacje z
Programu Czyste
Powietrze:

Gdzie można złożyć wniosek:

Drogi składania
wniosku

Osobiście

Portal beneficjenta

Gov.pl

Urząd Gminy

Bank

Ogólne zasady
złożenia wniosku o
wypłatę dotacji z
Programu Czyste
Powietrze:

Rozliczenie inwestycji „Wniosek o
płatność”:

Przyznanie
dotacji

Wykonanie i
opłacenie
inwestycji

Złożenie
wniosku o
płatność

Wypłata dotacji
na konto
wnioskodawcy

Spotkanie
odbyło się
na zlecenie
_____________________________________

Dziękujemy za przybycie

bardzoczystepowietrze.pl
727 272 756

