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Kampanię sﬁnansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZESTVSI7TRU!
Dym z komina zawiera pyĈðinne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

W Polsce z powodu chorób
wywďĈanych zanieczyszczonym
powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób,
czyli ponad 7 razy wiàcej niŤœwyniku biernego palenia

Zanieczyszczenia powietrza majÁnegatywny wpĈyw na nasz organizm. MogÁpowodowaÇ:

zaburzenia pracy wÁĴroby

alergie

niedokrwienie serca

choroby pĈuc

bóle gĈowy

PyĈy i gazy sÁemitowane do powietrza gĈównie w wyniku:
- spalania paliw staĈych w piecach i kotĈach domowych (tzw. niska emisja),
- spalania paliw pĈynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),
- spalania paliw staĈych w energetyce i przemyįle (tzw. wysoka emisja),
- procesów przemysĈowych,
- emisji wtórnej zanieczyszczeċpyĈowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników,
boisk oraz z powierzchni pylÁcych.

Tďmytworzymřatmosferà
Ogrzewaj mÁÌrze
PodĈÁcz budynek do sieci
ciepĈowniczej lub gazowej,
zainwestuj w kocioĈnowej generacji
i opaĈwysokiej jakoįci lub inne,
nowoczesne ŢróÌĈo cieĨĈa.

Reaguj na zachowania
sÁsiadów
Osoby, które palÁodpady, szkodzÁ
równieŤTobie.

Dbaj o okolicznÁzieleċ

Ogranicz jazdàsamochodem

Drzewa i krzewy produkujÁ
tlen i pochĈaniajÁczàįÇ
zanieczyszczeċ.

Dbaj o jego stan techniczny.

Dawaj dobry przykĈad
Edukuj najmĈodszych – pozytywne
nawyki u dzieci zaowocujÁ
czystszym powietrzem
w przyszĈoįci. Rozmawiaj na temat
ochrony powietrza z rodzinÁ.

Wybieraj mÁÌrze
Postaw na odpowiedniÁ
termoizolacjàoraz redukuj
straty cieĨĈa.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakoįci powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianàŢródeĈcieĨĈa i poprawàefektywnoįci
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
NarzàÌziem w osiÁgniàciu celu jest doťnansowanie przedsiàwziàÇrealizowanych przez
beneťcjentów uprawnionych do podstawowego poziomu doťnansowania oraz beneťcjentów
uprawnionych do podwyŤszonego poziomu doťnansowania.

Program skierowany jest do osób ťzycznych, które sÁȚ
wĈaįcicielami/wspóĈwĈaįcicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodràbnionÁksiàgÁwieczystÁ.

Program obejmuje dwie grupy beneťcjentówȚ
uprawnionych do podstawowego poziomu doťnansowania - osoby, których roczny dochód
nie przekracza 100 000 zĈ
uprawnionych do podw yŤszonego poziomu doťnansowania - osoby, których przeciàtny
įredni miesiàczny dochód na osobàœgospodarstwie domowym nie przekracza:
ǠǤǥǣšĈ – w gospodarstwie wieloosobowym
ǡǠǧǨšĈ – w gospodarstwie jednoosobowym
Ponadto w przypadku prowadzenia dziaĈalnoįci gospodarczej, roczny przychód beneťcjenta
uprawnionego do podwyŤszonego poziomu doťnansowania, z tytuĈu prowadzenia pozarolniczej
dziaĈalnoįci gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony zostaĈprzeciàtny miesiàczny
dochód wskazany w zįwiadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotnoįci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracàokreįlonego w rozporzÁdzeniu Rady Ministrów obowiÁzujÁcym w grudniu roku
poprzedzajÁcego rok zĈďŤenia wniosku o doťnansowanie.
Osoba ťzyczna, która zamierza zĈoŤyÇwniosek o przyznanie podwyŤszonego poziomu doťnansowania
do œĈįÆðœÐæďĴÐīřĴďīðăĊðÐœďþÐœĐÌšāðÐæďåķĊÌķĮšķďÆìīďĊřįīďÌďœðĮāðæďĮĨďÌīāðœďÌĊÐþ
ȧœåďįðæœȨ, powinna uzyskaÇ, do dnia zĈďŤenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkaniaȨzįwiadczenie o wysokoįci przeciàtnego miesiàcznego
dochodu przypadajÁcego na jednego czĈonka jej gospodarstwa domowego.

Forma doťnansowaniaȚ
ÌďĴÆþȧšĨďįīÐÌĊðÆĴœÐĉœåďįðæœșæĉðĊřăķÅĨīšÐšĨďīĴăæďŒȘĨăȨ
ÌďĴÆþšĨīšÐšĊÆšÐĊðÐĉĊÆšàįÆðďœÁĮĨĈĴàāĨðĴĈķāīÐÌřĴķÅĊāďœÐæď
ȧNīÐÌřĴšřĮĴÐqďœðÐĴīšÐÌďĮĴàĨĊřœœřÅīĊřÆìÅĊāÆìșďĴřĉșœþāðÆìÅĊāÆì
ðœÐÌĈķæþāðÐþĨīďÆÐÌķīřȭÌďœðÐĮšĮðàšÐĮĴīďĊřÆšřĮĴÐĨďœðÐĴīšÐȘæďŒȘĨăȨ

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSI7WZI7
WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA:
WARIANT 1

DemontaŤ
nieefektywnego ŢródĈa
cieĨĈa na paliwo staĈe

Wymiana ŢródĈa cieĨĈa na pompà
cieĨĈa typu powietrze-woda albo
na gruntowÁpompà cieĨĈa

Kwota maksymalnej dotacji:
Podstawowy poziom doťnansowania
gdy przedsiàwziàcie nie obejmuje
25 000 zĈ mikroinstalacji fotowoltaicznej
przedsiàwziàcia
30 000 zĈ dla
z mikroinstalacjÁfotowoltaicznÁ

PodwyŤszony poziom doťnansowania
gdy przedsiàwziàcie nie obejmuje
32 000 zĈ mikroinstalacji fotowoltaicznej
przedsiàwziàcia
37 000 zĈ dla
z mikroinstalacjÁfotowoltaicznÁ

Dodatkowo mogÁbyÇ wykonane (dopuszcza sià wybór wiàÆej niŤ jednego elementu z zakresu):
demontaŤ, zakup i montaŤ:

zakup i montaŤ:

- nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub c.w.u. (w tym
kolektorów sĈonecznych)

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem cieĨĈa
- ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnàtrznych, drzwi/bram
garaŤowych (zawiera równieŤ demontaŤ)

WARIANT 2

dokumentacja dotyczÁca tego zakresu:

DemontaŤ
nieefektywnego ŢródĈa
cieĨĈa na paliwo staĈe

- audyt energetyczny
(pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

Wymiana ŢródĈa cieĨĈa na inne niŤ
wymienione w wariancie 1 lub
zakup i montaŤ kotĈowni gazowej

Kwota maksymalnej dotacji:
Podstawowy poziom doťnansowania
gdy przedsiàwziàcie nie obejmuje
20 000 zĈ mikroinstalacji fotowoltaicznej
przedsiàwziàcia
25 000 zĈ dla
z mikroinstalacjÁfotowoltaicznÁ

PodwyŤszony poziom doťnansowania
gdy przedsiàwziàcie nie obejmuje
32 000 zĈ mikroinstalacji fotowoltaicznej
przedsiàwziàcia
37 000 zĈ dla
z mikroinstalacjÁfotowoltaicznÁ

Dodatkowo mogÁbyÇ wykonane (dopuszcza sià wybór wiàÆej niŤ jednego elementu z zakresu):
demontaŤ, zakup i montaŤ:
- nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub c.w.u. (w tym
kolektorów sĈonecznych)

WARIANT 3

zakup i montaŤ:

dokumentacja dotyczÁca tego zakresu:

- mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem cieĨĈa
- ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnàtrznych, drzwi/bram garaŤowych
(zawiera równieŤ demontaŤ)

- audyt energetyczny
(pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany ŢródĈa cieĨĈa wczeįniej i ŢróÌĈo
zamontowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym speĈnia wymagania programu.

Kwota maksymalnej dotacji:
Podstawowy poziom doťnansowania: 10 000 zĈ

PodwyŤĮzony poziom doťnansowania: 15 000 zĈ

Przedsiàwziàcie nie obejmujÁce wymiany ŢródĈa cieĨĈa na paliwo staĈe na nowe ŢróÌĈo
cieĨĈa, a obejmujÁce (dopuszcza sià wybór wiàÆej niŤ jednego elementu z zakresu):
zakup i montaŤ:
- wentylacji mechanicznej
z odzyskiem cieĨĈa

zakup i montaŤ:
- ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnàtrznych,
drzwi/bram garaŤowych (zawiera
równieŤ demontaŤ)

dokumentacja dotyczÁca tego zakresu:
- audyt energetyczny
(pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych)
- dokumentacja projektowa
- ekspertyzy

Terminy
Ȣ Realizacja programu: lata 2018-2029
Ȣ Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Ȣ Zakoċczenie wszystkich prac objàtych umowÁdo: 30.06.2029 r.
Doťnansowaniu podlegajÁprzedsiàwziàcia zarówno w trakcie realizacji,
jak i zakoċczone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu
maksymalnie 6 miesiàcy przed zĈďŤeniem wniosku o doťnansowanie,
ale nie wczeįniej niŤprzed datÁwskazanÁœogĈoszeniu o naborze
wniosków o doťnansowanie tj. przed 15.05.2020 r.

Nabór wniosków
Prowadzony jest w trybie ciÁgĈym, czyli wnioski sÁoceniane na bieŤÁco.
Wnioski sÁprzyjmowane i rozpatrywane przez wĈaįciwe terytorialnie wojewódzkie fundusze
ochrony įrodowiska i gospodarki wodnej (wfoįigw) oraz sÁprzyjmowane przez gminy, które
przystÁpiĈy do realizacji programu.
Terminy skĈadania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypeĈniania sÁzamieszczone na
stronach internetowych wĈaįciwych wfoįigw.
TďŤÐĮšīĐœĊðÐŤĮāďīšřĮĴÇšÐįÆðÐŤāððĊĴÐīĊÐĴďœÐþșĊīšÁÌďœřĉĨďīĴăķæďŒȘĨășÅÐšœřÆìďÌšÐĊð
šÌďĉķȧšāĈÌāȴUðÐīķÆìďĉďįÆððįīďÌďœðĮāďȶĨďĴÐĉďĨÆþȴwāďīšřĮĴþšĨīďæīĉķšřĮĴÐqďœðÐĴīšÐȶȨȘ
ĊðďĮÐāĉďŤÐĮššĈďŤřÇĴÐŤšĨďįīÐÌĊðÆĴœÐĉÅĊāķșāĴĐīřĨīšřĮĴÁĨðĈÌďĨīďæīĉķďðăÐÆìÆÐĮš
ĮāďīšřĮĴÇšÌďĴÆþðšĨīšÐšĊÆšÐĊðÐĉĊÆšàįÆðďœÁĮĨĈĴàāĨðĴĈķāīÐÌřĴķÅĊāďœÐæď
ȧNīÐÌřĴšřĮĴÐqďœðÐĴīšÐþÐĮĴÌďĮĴàĨĊřœœřÅīĊřÆìÅĊāÆìșďĴřĉœþāðÆìÅĊāÆìðœÐÌĈķæþāðÐþ
ĨīďÆÐÌķīřȭÌďœðÐĮšĮðàšÐĮĴīďĊřÆšřĮĴÐĨďœðÐĴīšÐȘæďŒȘĨăȨȘ

Warunki doťnansowania
1) W ramach programu moŤna doťnansowaÇzakup i montaŤjednego ŢródĈa cieĨĈa do celów
ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
2) W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podĈÁczony do sieci dystrybucji gazu,
w ramach programu nie udziela siàdoťnansowania na zakup i montaŤkotĈa na paliwo staĈe
w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
3) Wymieniane ŢródĈo cieĨĈa na paliwo staĈe musi byÇtrwale wyĈÁczone z uŤytku.
4) Na przedsiàwziàcia realizowane w budynkach, na budowàktórych po 31 grudnia 2013 r.:
- zostaĈzĈďŤony wniosek o pozwolenie na budowàlub odràbny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego,
- zostaĈo dokonane zgĈoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowà,
nie udziela siàdoťnansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki
okiennej i drzwiowej.
5) Nie udziela siàdoťnansowania na przedsiàwziàcia, dla których wnioskowana kwota
dotacji jest niŤsza niŤǢtysiÁce zĈotych. Warunek nie dotyczy przedsiàwziàÇ, w zakresie
których jest zakup i montaŤŢródĈa cieĨĈa.
6) Jeįli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysĈuguje osobno
na kaŤdy lokal.

SIEDEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA
1. ZdoÅÁdŢwiedzà

Zapoznaj siàze szczegóĈami naboru: programem priorytetowym,
formularzem wniosku i zaĈÁcznikami oraz instrukcjami, a takŤe
regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby
budynku

Okreįl stan obecny i potrzeby budynku. MďŤesz wykonaÇ audyt
energetyczny, który nie jest obowiÁzkowy, ale stanowi koszt
kwaliťkowany do doťnansowania w przypadku wykonania
i sťnansowania w ramach programu ocieplenia budynku.

3.

Pamiàtaj o zapoznaniu siàšinstrukcjÁwypeĈniania wniosku
o doťnansowanie i doĈÁczeniu wszystkich wymaganych
zaĈÁczników. MďŤesz skorzystaÇšpomocy w wypeĈnieniu
i zĈďŤeniu wniosku w swojej gminie, jeŤeli przystÁpiĈa ona
do realizacji programu.

wniosek
o doťnansowanie*
4. Zawarcie umowy
o doťnansowanie

W przypadku pozytywnej decyzji wfoįigw o doťnansowaniu
przedsiàwziàcia wniosek staje siàautomatycznie umowÁ, o czym
ÅàÌziesz poinformowany pisemnie.

5. ZĈóŤwnioski
o ĨĈatnoįÇ

xrodki mogÁzostaÇwyĨĈacone maksymalnie w trzech transzach.
Trzeci wniosek o ĨĈatnoįÇjest zawsze wnioskiem koċcowym.
JeŤeli pojawiÁsiàzmiany w realizacji przedsiàwziàcia wystÁp o
odpowiednie zmiany w umowie.

6. Zakoċczenie
przedsiàwziàcia

7. Okres trwaĈďįci
przedsiàwziàcia

Kontroli podczas wizytacji koċcowej przed wyĨĈatÁįrodków
podlegajÁwszystkie przedsiàwziàcia wykonane siĈami wĈasnymi
w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, montaŤu wentylacji mechanicznej
z odzyskiem cieĨĈa, instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji ciepĈej wody uŤytkowej.
Wynosi 5 lat od daty zakoċczenia przedsiàwziàcia, w tym okresie
realizowane sÁkontrole przedsiàwziàcia co roku w liczbie nie
mniej niŤ5% przedsiàwziàÇ, dla których zĈoŤono wnioski
o ĨĈatnoįÇkoċcowÁœpoprzednim roku kalendarzowym.

ȣAĊĊĨīďÆÐÌķīďÅďœðÁšķþÐœĨīšřĨÌāķįÆðÐŤāðÅĊāďœÐþȧNīÐÌřĴšřĮĴÐqďœðÐĴīšÐȨ

Na jakie koszty kwaliťkowane moŤesz uzyskaÇ dotacjà oraz jakiej wysokoįci
moŤe ona byÇ, w podziale na poszczeæĐlne koszty?
1. Dokumentacja

Lp.

Nazwa kosztu

Podstawowy poziom
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǠȨĨīďæīĉķ

qďÌœřŤĮšďĊřĨďšðďĉ
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǡȨĨīďæīĉķ

Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

1

Audyt energetyczny

100%

1 000

100%

1 000

2

Dokumentacja projektowa

30%

600

60%

1 200

3

Ekspertyzy

30%

150

60%

300

ǡ. £ródĈa cieĨĈa, przyĈÁÆza, instalacje, wentylacja
Podstawowy poziom
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǠȨĨīďæīĉķ

Lp.

Nazwa kosztu

Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

qďÌœřŤĮšďĊřĨďšðďĉ
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǡȨĨīďæīĉķ
Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

Ǡ

PoÌĈÁÆzÐĊiÐ Ìo siÐÆi ÆiÐĨĈowĊiÆzÐþwīz z ĨīzřĈÁÆzÐĉ

5ǟɦ

Ǡǟǟǟǟ

7Ǥɦ

Ǡ5 ǟǟǟ

ǡ

qďĉĨa ÆiÐĨĈa ĨowiÐtīzÐ/woÌa

Ǣǟɦ

9 ǟǟǟ

6ǟɦ

Ǡ8 ǟǟǟ

Ǣ

qďĉĨa ÆiÐĨĈa ĨowiÐtīzÐ/woÌa o ĨoÌwřŤszoĊÐþ
klasiÐÐåÐktřwĊoįÆi ÐĊÐīæÐtřÆzĊÐþ

45ɦ

ǠǢ5ǟǟ

6ǟɦ

Ǡ8 ǟǟǟ

4

qďĉĨa ÆiÐĨĈa třĨķĨowiÐtīzÐ/ĨowiÐtīzÐ

Ǣǟɦ

Ǣǟǟǟ

6ǟɦ

6 ǟǟǟ

5

GīķĊtowa ĨďĉĨa ÆiÐĨĈa o ĨoÌwřŤszoĊÐþklasiÐ
ÐåÐktřwĊoįÆi ÐĊÐīæÐtřÆzĊÐþ

4Ǥɦ

ǡǟǡ5ǟ

6ǟɦ

ǡ7 ǟǟǟ

6

KoÆioĈæazowřkoĊÌÐĊsaÆřþĊř

Ǣǟɦ

4 5ǟǟ

6ǟɦ

9 ǟǟǟ

7

KotĈowĊia æazowa ȧĨīzřĈÁÆzÐæazowÐðiĊstalaÆþa
wÐœĊàtīšĊ, koÆioĈæazowřkoĊÌÐĊsaÆřþĊř, oĨĈata
ĨīzřĈÁÆzÐĊiowa, ÌoāķĉÐĊtaÆþa ĨīoþÐktowȨ

45ɦ

6 75ǟ

75ɦ

ǠǠǡ5ǟ

9 ǟǟǟ

DotřÆzřÅķÌřĊkĐw, ktĐīÐĊiÐsÁĨīzřĈÁÆzoĊÐ
Ìo siÐÆi ÌřstīřÅķÆþi æazķȘ
8

KoÆioĈolÐþowřkoĊÌÐĊsaÆřþĊř

Ǣǟɦ

4 5ǟǟ

6ǟɦ

9

KoÆioĈĊa wàæiÐl*

Ǣǟɦ

Ǣǟǟǟ

6ǟɦ

6 ǟǟǟ

Ǡǟ

KoÆioĈzæazowķþÁÆřÌīÐwĊo

Ǣǟɦ

6 ǟǟǟ

6ǟɦ

Ǡǡǟǟǟ

ǠǠ

KoÆioĈĊa ĨÐllÐt ÌīzÐwĊř

Ǣǟɦ

6 ǟǟǟ

6ǟɦ

Ǡǡǟǟǟ

Ǡǡ

KoÆioĈĊa ĨÐllÐt ÌīzÐwĊřďĨoÌwřŤszoĊřĉ
staĊÌaīÌziÐ

45ɦ

9 ǟǟǟ

6ǟɦ

Ǡǡǟǟǟ

ǠǢ

OæīzÐwaĊiÐÐlÐktīřÆzĊÐ

Ǣǟɦ

Ǣǟǟǟ

6ǟɦ

6 ǟǟǟ

Ǡ4

IĊstalaÆþa ÆÐĊtīaăĊÐæo oæīzÐwaĊða oīz iĊstalaÆþa
ÆiÐĨĈÐþwoÌřķŤřtkowÐþ

Ǣǟɦ

4 5ǟǟ

6ǟɦ

9 ǟǟǟ

Ǡ5

WÐĊtřlaÆþa ĉÐÆhaĊiÆzĊa z oÌzřskiÐĉÆiÐĨĈa

Ǣǟɦ

5 ǟǟǟ

6ǟɦ

Ǡǟǟǟǟ

Ǡ6

MikīoiĊstalaÆþa åotowoltaiÆšĊa

5ǟɦ

5 ǟǟǟ

5ǟɦ

5 ǟǟǟ

* NďĮšĴāœăðťāďœĊřĨďÌœīķĊāðÐĉšĈďŤÐĊðœĊðďĮāķďÌďťĊĊĮďœĊðÐďÅÐþĉķþÁÆÐæďĴÐĊāďĮšĴ
ďīššāķĨķȧœřĮĴœðÐĊðÐåāĴķīřăķÅīĐœĊďœŤĊÐæďÌďāķĉÐĊĴķāĮðàæďœÐæďȨðĉďĊĴŤķāďĴĈÌďǢǠæīķÌĊðǡǟǡǠīȘ

3. Ocieplenie przeæród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Podstawowy poziom
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǠȨĨīďæīĉķ

Lp.

Nazwa kosztu

qďÌœřŤĮšďĊřĨďšðďĉ
ÌďťĊĊĮďœĊð
šàįÇǡȨĨīďæīĉķ

Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

Maksymalna
ðĊĴÐĊĮřœĊďįÇ
ÌďťĊĊĮďœĊð
(procent
faktycznie
poniesionych
kosztów)

Maksymalna
kwota dotacji
ȧšĈȨ

45 zĈzĉ ǡ

6ǟɦ

9ǟzĈzĉ ǡ

Ǡ

OÆiÐĨăÐĊiÐ ĨīzÐæīĐÌ ÅķÌowlaĊřÆh

Ǣǟɦ

ǡ

Stolaīka okiÐĊĊa

Ǣǟɦ

ǡǠǟzĈzĉ ǡ

6ǟɦ

4ǡǟzĈzĉ ǡ

Stolaīka Ìīzwiowa

Ǣǟɦ

6ǟǟzĈzĉ ǡ

6ǟɦ

ǠǡǟǟzĈzĉ ǡ

Ǣ

Z ÓŅWNIOSED¶W óCIWEe¶WbOóiGW
Nabory wniosków prowadzone sŰprzez wojewódzkie fundusze ochrony ɾrodowiska i gospodarki wodnej
(wȝaɾciwe dla adresu budynku mieszkalnego, który bƴdzie poddany termomodernizacji).
1 ĭb¶óǫeĭˁ%ǫŔȝˊȟɽʋȶȇʠ
www.wfosigw.bialystok.pl
doradztwo@wfosigw.bialystok.pl

10 ĭb¶óǫeĭˁ¶ȍɽ˖ʋˊȥǫơ
2 ĭb¶óǫeĭˁþȶɭʠȥǫʠ
www.wfosigw.olsztyn.pl
www.wfosigw.torun.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl
czyste.powietrze@wfosigw.torun.pl

3

eƎŔȦɽȇ
Szczecin

10

14

Olsztyn

TȶɭʠȦ

Biaȝystok

2

Zielona Góra

4

Wrocȝaw

15

Po˖ȥŔȦ

9

8

ȷƎ˗

16

11

Opole

1

Warszawa

12

Lublin

6

5

Katowice

Kielce

7

Kraków

13

9 ĭb¶óǫeĭˁ ȶƎ˖ǫ
www.wfosigw.lodz.pl
doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Rzeszów

3 ĭb¶óǫeĭˁeƎŔȦɽȇʠ
www.wfos.gdansk.pl
czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

11 ĭb¶óǫeĭˁ¶ɢȶȍʠ
www.wfosigw.opole.pl
sekretariat@wfosigw.opole.pl

4 ĭb¶óǫeĭˁŁǫơȍȶȥơǿeȷɭ˖ơ
www.wfosigw.zgora.pl
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

12 ĭb¶óǫeĭˁáȶ˖ȥŔȥǫʠ
www.wfosgw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

5 ĭb¶óǫeĭˁŔʋȶˁǫƃŔƃǠ
13 ĭb¶óǫeĭˁè˖ơɽ˖ȶˁǫơ
www.wfosigw.katowice.pl
www.wfosigw.rzeszow.pl
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl
6 ĭb¶óǫeĭˁǫơȍƃŔƃǠ
www.wfos.com.pl
czystepowietrze@wfos.com.pl

14 ĭb¶óǫeĭˁò˖ƃ˖ơƃǫȥǫơ
www.wfos.szczecin.pl
sekretariat@wfos.szczecin.pl

7 ĭb¶óǫeĭˁɭŔȇȶˁǫơ
www.wfos.krakow.pl
czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

15 ĭb¶óǫeĭˁĭŔɭɽ˖Ŕˁǫơ
www.wfosigw.pl
poczta@wfosigw.pl

8 ĭb¶óǫeĭˁʠŹȍǫȥǫơ
www.wfos.lublin.pl
czystepowietrze@wfos.lublin.pl

16 ĭb¶óǫeĭˁơĭɭȶƃȝŔˁǫʠ
www.wfosigw.wroclaw.pl
poczta@fos.wroc.pl
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adres: ....…………………………………………………………………………………………...……
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
ul. Rynek 6, pokój nr 20 (II piętro).
....……………………………………………………………………………………………………………
74 869 76 81
tel. …………........................................................……........………………………………...
e-mail: ………........................................................………………………………………….
cp@duszniki.pl
www.duszniki.pl
www.....……………............…………………………………….
ࢇǊȜǨȢ˃ǨࡸȊʙŸĤ`°ëǨcĤ࢈

czystepowietrze.gov.pl

