
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE 

1) DLA KOGO  – dla osób fizycznych, właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych 

  - wspólnot mieszkaniowych od 3 do 20 lokali 

2) CEL – wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej 

3) FORMY DOFINANSOWANIA – dotacja    

4) NA CO  

- wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła (lista kwalifikowalnych źródeł na 
stronie: czystepowietrze.gov.pl) 

 - instalację c.o. oraz c.w.u. 

 - wentylację mechaniczną 

 - mikro-instalację fotowoltaiczną 

 - ocieplenie domu i wymianę drzwi i okien 

5) WARTO WIEDZIEĆ 

 - można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia zakończone, w trakcie realizacji albo 
nierozpoczęte 

 - rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku 

 - przedsięwzięcie musi być zakończone w przeciągu 30 m-cy od daty złożenia wniosku 

6) KWOTA PRZEWIDZIANA NA DOFINANSOWANIE: 10 mln zł 

7) OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.04.2021. do 31.03.2022.  

8) KWOTA DOFINANSOWANIA:  30 tys. zł (dla podstawowego poziomu dofinansowania) 37 tys. zł (dla 
podwyższonego poziomu dofinasowania) 

 

Więcej informacji pod podanym linkiem: PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPCJA 1 

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze woda lub 
gruntowej do ogrzewania (bez i z cwu) 

Dodatkowo mogą być wykonane: 

- demontaż starej instalacji co i cwu, zakup i montaż nowej (w tym kolektorów słonecznych) 

- zakup i montaż instalacji fofotowol. 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

- zakup i montaż ocieplenia przegród bud, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz 
z demontażem) 

- dokumentacja: audyt energet. (jeśli ocieplenia przegród), dok. Projektowa, ekspertyzy 

KWOTA MAKS. DOTACJI 

-25 tys. zł – gdy nie obejmuje instalacji fotowol. 

- 30 tys. zł – wraz z instalacją fotowol.  

 

OPCJA 2 

Demontaż nieefektywnego źródła ciepła oraz: 

- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienionego w opcji 1 do celów ogrzewania bez lub z zwu 

- zakup i montaż kotłowni gazowej 

Dodatkowo mogą być wykonane: 

- demontaż starej instalacji co i cwu, zakup i montaż nowej (w tym kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła wyłącznie do cwu) 

- zakup i montaż instalacji fofotowol. 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

- zakup i montaż ocieplenia przegród bud, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz 
z demontażem) 

- dokumentacja: audyt energet. (jeśli ocieplenia przegród), dok. Projektowa, ekspertyzy 

KWOTA MAKS. DOTACJI 

-20 tys. zł – gdy nie obejmuje instalacji fotowol. 

- 25 tys. zł – wraz z instalacją fotowol.  

 

 



 

OPCJA 3 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródeł ciepła na nowe źródło ciepła a: 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

- zakup i montaż ocieplenia przegród bud, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (wraz 
z demontażem) 

- dokumentacja: audyt energet. (jeśli ocieplenia przegród), dok. Projektowa, ekspertyzy 

KWOTA MAKS. DOTACJI 

-10 tys. zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


