
 
 
 

PUNK JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

OD GODZ. 7.30 DO 15.30 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu 

„Czyste Powietrze” znajdują się na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: 

https://www.wfos.lublin.pl/ oraz 

https://czystepowietrze.gov.pl/ 

 

Dane liczbowe dla Gminy Wilkołaz udostępnione przez 

WFOŚiGW  

w Lublinie na dzień 30.09.2022 r. 

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 102 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 60 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 031 885,71 

zł 

  

 

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zlokalizowanym na 

terenie gm. Wilkołaz wnioskodawcy uzyskują wsparcie w zakresie 

przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak również maja 

dostęp do przeszkolonego przez WFOŚiGW w Lublinie pracownika. 

Poprzez organizację spotkań informujących o zasadach Programu 

jak również przekazywanie materiałów informacyjnych, 

mieszkańcy gminy mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie 

Programu Priorytetowego  "Czyste Powietrze". Utworzenie punktu 

https://www.wfos.lublin.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/


jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a 

Gminą Wilkołaz. 

 

Informacje o programie „Czyste powietrze” dostępne są w 

punkcie konsultacyjnym w  Urzędzie Gminy Wilkołaz w pokoju Nr 

7, tel. 81 82 12 035 

O programie „Czyste powietrze” 

 O dofinansowanie w ramach programu może starać się osoba 

fizyczna będąca  właścicielem/współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 

jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

W przypadku współwłasności, należy uzyskać zgodę wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli na realizacje przedsięwzięcia. 

 Dofinansowanie można uzyskać m.in. na demontaż starego źródła 

ciepła działającego na paliwo stałe, zakup i montaż 

nowoczesnego kotła, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, 

mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji rekuperacji, 

wymianę instalacji c.o. lub c.w.u., docieplenie budynku, 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zakup niezbędnej 

dokumentacji technicznej itd. 

 W ramach programu „Czyste Powietrze” można się starać o dotacje 

na dopiero zaplanowane inwestycje, ale także te już rozpoczęte 

lub zrealizowane. Ważne by zostały one rozpoczęte nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

 Wysokość dofinansowania od 30% do 90 % kosztów kwalifikowanych. 

 

Osoby z rocznym dochodem nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć 

na dotację w wysokości do 30 tys. zł. Osoby których przeciętny 

miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 

1564 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2189 zł netto (w 

gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom 

dofinansowania, do 37 tys. zł lub z prefinansowaniem do 47 tys. zł. 

Osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 

rodziny nie przekracza kwoty 900 zł netto (w gospodarstwie 

wieloosobowym) lub 1260 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) 

mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania do 69 tys. zł 

lub z prefinansowaniem do 79 tys. zł. 

 

 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie 

ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania 

podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z 

Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 

r. 

 Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację 

internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem 

należy przesłać do właściwego WFOŚiGW. 

 

Dane niezbędne do złożenia Wniosku : 

1. Dane osobowe : nazwisko, imię ,pesel, NIP, telefon kontaktowy, 
e-mail 

2. Imię i nazwisko współmałżonka, pesel 



3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi 

wieczystej (w przypadku braku numeru należy dołączyć  akt 

notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i 

budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia 

całkowita budynku (m
2
). 

4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub 

najwyższy poziom dofinansowania należy dołączyć  do wniosku 

zaświadczenie o dochodach wydane przez OPS (zaświadczenie 

składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z 

datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku 

a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wilkołazie. 

 

 

 

 

 

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze", proszę 

korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego 

procesu.  

 

Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji Pomaga 

sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze” 

i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym 

zakresie rzeczowym.  

 

Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl  

Pozwala obliczyć ile materiału i o jakich parametrach potrzebujemy 

na docieplenie budynku. 

 

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl 

 

Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl 

 

Ulga termomodernizacyjna: czystepowietrze.gov.pl/ulga-

termomodernizacyjna 

 Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej: peee.gov.pl 

 Obowiązujące uchwały antysmogowe: polskialarmsmogowy.pl/jak-

wygrac--ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe 

 

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.  

 

Akademia Czystego Powietrza: czystepowietrze.gov.pl/akademia-

czystego-powietrza  

Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste 

Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników 

gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami. 
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