
 

Program „Czyste Powietrze 

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na ocieplenie budynków, wymianą źródła ciepła 

lub instalacją fotowoltaiki proszeni są o przeczytanie i zaznaczenie właściwych odpowiedzi oraz zapisanie 

telefonu do przyszłych kontaktów. Wszystkim mieszkańcom zapewnimy pomoc w procesie wypełnienia 

wniosku o udzielenie dotacji. Zapraszamy… 

I. Na podstawie typu gospodarstwa domowego jakie prowadzisz oraz biorąc pod uwagę wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu 

na osobę w 2019r., zakreśl w tabeli odpowiedni kwadrat. Treść zawarta w zakreślonym kwadracie jest opisem poziomu dotacji o jaką 

możesz się ubiegać: 

 Typ gospodarstwa domowego 
 
 

 
Gospodarstwo jednoosobowe 

 

 
Gospodarstwo wieloosobowe 

 

 
 
 
 
Wysokość przeciętnego, miesięcznego 
dochodu na osobę w roku 2019. 

poniżej 1960 zł/ miesiąc: przysługuje Ci 
podwyższony poziom dofinansowania 
 

poniżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę: przysługuje Ci 
podwyższony poziom dofinansowania (podwyższony 
poziom dofinansowania nie został jeszcze 
uruchomiony) 
 

powyżej 1960 zł/ miesiąc: przysługuje Ci 
podstawowy poziom dofinansowania 
 

powyżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity 
dochód w 2019r./ osobę jest poniżej 100tys zł:: 
przysługuje Ci podstawowy poziom dofinansowania 
 

roczny całkowity dochód w 2019r. jest powyżej 
100tys zł: nie przysługuje Ci dofinansowanie z 
programu „Czyste Powietrze” 

powyżej 1400 zł/ miesiąc/ osobę i roczny całkowity 
dochód w 2019r./ osobę jest powyżej 100tys zł: nie 
przysługuje Ci dofinansowanie z programu „Czyste 
Powietrze” 
 



 
II. Wiesz już jaki poziom dotacji może być Twoim udziałem. Teraz w zależności od daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz typu 

obecnie wykorzystywanego źródła ciepła, zakreśl w tabeli odpowiedni kwadrat. Treść zawarta w zakreślonym kwadracie jest opisem 

zakresu prac jakie mogą być finansowane z dotacji: 

Na podstawie daty pozwolenia na budowę 
oraz rodzaju obecnie używanego źródła ciepła 
zakreśl w tabeli zakres prac, na które możesz 
ubiegać się o dofinansowanie: 

Data wydania pozwolenia na budowę 
(WAŻNE: budynek musi być oddany do użytku) 

 

Przed 31 grudnia 2013r. 
 
 

Po 31 grudnia 2013r. 
 

 
 
 
 
Rodzaj obecnie 
używanego 
pieca/ kotła do 
celów 
ogrzewania 

Piec na paliwo stałe pozaklasowy oraz klasy 
III i IV (także piec kaflowy, kominek, trzon 
kuchenny oraz piec wolnostojący tzw. 
koza) 

Możliwe dofinansowanie w zakresie: 
- wymiana źródła ciepła OBOWIAZKOWA, 
- przyłącze na potrzeby źródła ciepła, 
- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u, 
- ocieplenie budynku, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- rekuperacja, 
- kolektory słoneczne, 
- fotowoltaika 

Możliwe dofinansowanie w zakresie: 
- wymiana źródła ciepła OBOWIAZKOWA, 
- przyłącze na potrzeby źródła ciepła, 
- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u, 
- rekuperacja, 
- kolektory słoneczne, 
- fotowoltaika 

 
Kocioł na paliwo stałe klasy 5 lub kocioł 
gazowy, olejowy także ogrzewanie 
elektryczne lub pompa ciepła)  

Możliwe dofinansowanie w zakresie: 
- ocieplenie budynku, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- rekuperacja, 

Możliwe dofinansowanie w zakresie: 
- rekuperacja, 

 

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w wypełnieniu wniosku do programu „Czyste Powietrze” i uzyskaniem dotacji na zakres prac jaki 

zakreśliłeś prześlij ten formularz na adres czystepowietrze@izabelin.pl lub dostarcz do Urzędu Gminy w dowolny sposób – skontaktujemy 

się z Tobą w tej sprawie. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (22) 722-89-66 lub 

poprzez kontakt mailowy: czystepowietrze@izabelin.pl 
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