
Dofinansowanie  
na termomodernizację domu 
Planujesz remont domu? Chciałbyś wymienić przestarzały piec na nowoczesny  
albo zamontować panele fotowoltaiczne, ale brakuje Ci pieniędzy?  
Przeczytaj, jak uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. 

 

 

Zmieniony program 
Czyste Powietrze 
 
Program zakłada poprawę jakości 
powietrza i efektywności energetycznej 
domów jednorodzinnych. 
 

Oto najnowsze zmiany, które weszły w życie 15 maja 2020 r. 
● z dofinansowania nie mogą już skorzystać osoby budujące dom, dotacje 

przewidziane są tylko do remontów, dzięki którym stary dom zostanie wyposażony w 
niskoemisyjne, odnawialne źródła energii  

● skrócono czas rozpatrzenia wniosku z 90 do 30 dni 
● zmniejszono ilość dokumentów we wniosku 
● inwestycję można zacząć przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej, niż 6 miesięcy 
● nie trzeba załączać dokumentów o wysokości dochodów, wystarczy napisać 

oświadczenie (w przypadku podstawowego dofinansowania) lub zaświadczenie z 
urzędu gminy dla ubiegających się o podwyższoną dotację) 

● na jednym wniosku można ubiegać się jednocześnie o dofinansowanie do 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, która finansowana jest z programu Mój Prąd 

Kto może skorzystać z dofinansowania? 
Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wyodrębnionych lokali 
mieszkalnych mających księgę wieczystą.  

Kwota dofinansowania 
Zależy od dochodów wnioskodawcy oraz od rozmiarów inwestycji. 
 

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html


● podstawowe dofinansowanie dla osób o dochodach do 100 000 rocznie 
 Obejmuje: 
- kwota 20 000 złotych na wymianę przestarzałego pieca na ekologiczny np. gazowy 
- kwota 25 000 złotych na demontaż przestarzałego pieca i montaż pompy ciepła 
- kwota 10 000 złotych na rekuperację czyli system mechanicznej wentylacji  
   z odzyskiem ciepła oraz ocieplenie ścian i wymianę okien i drzwi zewnętrznych 

●  podwyższona dotacja w kwocie 32 000 złotych dla mniej zamożnych, których 
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty  
- 1400 netto złotych w gospodarstwach wieloosobowych 
- 1960 złotych w gospodarstwach jednoosobowych 
W tym przypadku wnioski będzie można złożyć dopiero po uchwaleniu dodatkowych 
zmian w ustawie, dzięki którym urzędy gmin będą mogły wystawiać zaświadczenia o 
dochodach 

● dodatkowe dofinansowanie w kwocie do 5 000 złotych na zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej 

W jaki sposób i gdzie można złożyć wniosek o 
dofinansowanie? 

● tradycyjnie w wersji papierowej za pomocą strony https://portal.wfos.lublin.pl/, gdzie 
najpierw trzeba zarejestrować swoje konto, a następnie wypełnić i wydrukować 
wniosek wraz z załącznikami i wysłać pocztą do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

● elektronicznie (dla posiadaczy profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) za 
pomocą wspomnianej strony https://portal.wfos.lublin.pl/  

● elektronicznie (prawdopodobnie od czerwca br.) za pomocą serwisu 
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 
 

 
Pamiętajmy, że pracownicy Funduszu Ochrony Środowiska mają prawo przyjechać na 
inspekcję i sprawdzić inwestycje. Jeśli stwierdzą, że dotacja została wydana niezgodnie z 
przeznaczeniem lub wartość remontu jest niższa niż dofinansowanie, to trzeba będzie 
brakującą kwotę zwrócić wraz z odsetkami. 
 
Przypominam również, że nakłady własne na termomodernizację domu, które poniósł 
inwestor, można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Wszystkich zainteresowanych 
tym zagadnieniem, odsyłam do mojego poprzedniego artykułu.  
 

/Renata Bancerz/ 
 mamdobreslowo.pl  
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