
Formy dofinansowania dla mieszkańców w ramach ochrony powietrza  
 

 

 

 

 

I. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 

W dniu 15 maja 2020 r. w ramach nowych zasad dofinansowania został uruchomiony nabór 

wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom 

dofinansowania), a od 21 października 2020 r. możliwe jest złożenie wniosków dla Beneficjentów, 

którzy kwalifikują się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania). 

Drugi podwyższony poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób o niskich dochodach. 

Aby dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, 

do wniosku w ramach Czystego Powietrza potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach, które na 

wniosek zainteresowanego wydawane jest przez Wójta Gminy.  

Program Czyste Powietrze umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod 

warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 r. 

Warunki dofinansowania 
1) W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów 

ogrzewania lub ogrzewania i cwu. 

2) W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach 

Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym 

budynku/lokalu mieszkalnym. 

3) Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. 

4) Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: 

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu 

budowlanego, 

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy 

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na 

ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

5) Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest 

niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i 

montaż źródła ciepła. 

6) Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy 

lokal 



Uprawnieni Beneficjenci do dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowania  
- Część pierwsza programu   
 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie 

może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 

Formy dofinansowania 

1. dotacja  

2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w 

późniejszym terminie) 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania 

Opcja 1 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i 

montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub 

ogrzewania i cwu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 

kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

Opcja 2 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania 

lub ogrzewania i cwu, albo 

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 

kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)  



– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

Opcja 3 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a 

obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 10 000 zł 

Uprawnieni Beneficjenci do dofinansowania. Podwyższony poziom dofinansowania 

- Część druga programu   

Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste 

Powietrze”. Drugi poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób o niskich dochodach. Aby 

dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, 

potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żegocinie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Żegocina.  

1. Beneficjenci to osoby fizyczne,  które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 

kwoty: 

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 

przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 

roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 



Formy dofinansowania 

1. dotacja 

2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w 

późniejszym terminie) 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania 

Opcja 1 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo 

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym 

kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

Opcja 2 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a 

obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 

garażowych (zawiera również demontaż), 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji: 

– 15 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Wysokość dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów  kwalifikowanych 

 

Ocieplenie przegród budowlanych 30%  45 zł/m2 60%  90 zł/m2 
Stolarka okienna 30%  210 zł/m2 60%  420 zł/m2 
Stolarka drzwiowa 30%  600 zł/m2 60%  1200 zł/m2 
 

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”? 

Pierwszym krokiem jest rejestracja na https://portal.wfos.krakow.pl/ „Portal Beneficjenta” z którego 

należy pobrać wniosek- będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg 

podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających. Wnioski opracowywane i przygotowywane do 

wysyłki realizowane są również przez pracownika UG – ekodoradcę po uprzednim telefonicznym 

kontakcie a następnie spotkaniu w pomieszczeniu na dzienniku podawczym.   

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i 

przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 

12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji 

programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie. 

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku 

uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla). 

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze . 

https://portal.wfos.krakow.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze


Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane 

załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. 

Jakie informacje i dokumenty są konieczne do złożenia wniosku? 

1. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, PESEL,  telefon, e-mail, adres 

zamieszkania. 

2. Dane osobowe współmałżonka i współwłaścicieli zgodnie z księgą wieczystą imię, nazwisko, 

PESEL,  telefon, e-mail, adres zamieszkania. 

3. Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, 

powierzchnia prowadzonej działalności (jeśli jest prowadzona), rok pozwolenia na budowę lub rok 

oddania do użytkowania, obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania. 

4. Zakres rzeczowy inwestycji i koszty 

 wymiana pieca: rodzaj źródła ciepła, czy wymagane jest wykonanie przyłącza gazu, rodzaj 

planowanej instalacji wewnętrznej CO lub CWU, orientacyjnykoszt, 

 termomodernizacja budynku: rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji, rodzaj 

ocieplenia, grubość, powierzchnia ocieplana, powierzchnia wymienianej stolarki okiennej i 

drzwi, współczynnik przenikania U nowej stolarki, 

 

5. Dokument potwierdzający osiągnięty dochód za poprzedni rok dla wnioskodawcy (PIT - 

rodzaj i wysokość dochodu), jeśli jest rolnikiem - ilość hektarów, 
 

6. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy. 

Gdzie szukać informacji o Programie? 

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty 

i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu na stronach 

Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w 

Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego. 

 

II. Program Mój Prąd jest instrumentem 

wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w 

gospodarstwach domowych. Dofinansowanie 

wynosi  do 50 % kosztów instalacji 

fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. 

Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu 

i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 

2 do 10 kW.  

W programie kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 23 lipca 2019 roku, wnioski można składać 

po montażu instalacji, podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu 

licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu. Szczegółowe 

informacje można odnaleźć na stronie: https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. 

Aktualnie budżet programu został wyczerpany, a kolejny nabór rozpocznie się na przełomie marca i 

kwietnia 2021 roku po uprzednim podaniu w rozporządzeniu zasad i kwot dofinansowania. 

https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/
https://portal.wfos.krakow.pl/
https://portal.wfos.krakow.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/


 

III. Ulga termomodernizacyjna polega na 

odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 

(przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) 

wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.  

 

Komu przysługuje ulga 

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego. 

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest: 

 ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do 

budynków mieszkalnych;  

 ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 

sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki 

mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w 

zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały 

podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych 

budynków;  

 wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;  

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji.  

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. 

Co podlega odliczeniu 

Odliczeniu podlegają wydatki, które: 

 są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 

grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i 

usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);  

 dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 

3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy 

wydatek;  

 zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług 

niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;  

 nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;  



W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę 

wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został 

odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. 

Warunkiem otrzymania ulgi jest udokumentowanie wydatków fakturami, wystawionymi wyłącznie 

przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. 

Wykaz materiałów budowlanych i urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną: 

1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt 

balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub 

wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 

2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 

3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą 

oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 

4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą 

oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 

5. zbiornik na gaz lub olej; 

6. kocioł na paliwo stałe 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); 

7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 

8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 

9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 

11. pompa ciepła wraz z osprzętem; 

12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 

13.  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 

14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami 

montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste 

nieotwieralne; 

15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 

ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 

Wykaz usług objętych ulgą termomodernizacyjną: 

1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego; 

2. wykonanie analizy termograficznej budynku; 

3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi; 

4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej; 

5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów; 

6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi 

zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 

7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej 

wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji 

przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 



9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 

10. montaż pompy ciepła; 

11. montaż kolektora słonecznego; 

12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego; 

13. montaż instalacji fotowoltaicznej; 

14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin; 

15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji; 

16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe. 

Jak odlicza się ulgę 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. 

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok 

podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od 

końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Ile można odliczyć 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest 

właścicielem lub współwłaścicielem. 

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty 

uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym 

otrzymał ten zwrot. 

 

Mieszkańców Małopolski aktualnie obowiązują następujące zapisy dotyczące  

ochrony powietrza:  

 

1. Uchwała antysmogowa z dnia 27 stycznia 2017 r. zgodnie z którą do końca 2022 roku należy 

wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. 

Jeśli budujemy dom lub chcemy wymienić urządzenie grzewcze, w pierwszej kolejności 

wybierzmy czyste lub niskoemisyjne ogrzewanie – podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, panele słoneczne, ogrzewanie gazowe lub lekkim olejem 

opałowym.  

Jeśli zdecydujemy się na kocioł lub kominek na paliwa stałe, to po 1 lipca 2017 musimy 

zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny 

posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za 

wyjątkiem kotłów zgazowujących).  

Już od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych (węgla o 

zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. 

Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. 

Jeśli posiadamy kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to 

do końca 2022 roku musimy go wymienić. Stary kocioł możemy zastąpić: ogrzewaniem z 

miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem 



na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu. Kocioł 

na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 musimy wymienić do końca 2026 roku. Kocioł klasy 5 

zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możemy używać bezterminowo. 

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko 

urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co 

najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja 

kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać 

wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry. 

2. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. który, 

zawiera między innymi regulacje dotyczące paliw stałych !!! 

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w 

Małopolsce będzie mogło obejmować: 

 od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie 

realizacji), 

 od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).  

Tak więc od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych 

węglem/ekogroszkiem. 

Poza Krakowem natomiast, pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji 

kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą 

uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).  

 

Dzięki realizacji zapisów uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza przewidywane jest 

osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 

oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026. 

 

 

 

    
 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1824861,uchwala-nr-xxv37320-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-programu-o.html

