
Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

czystepowietrze.gov.pl

Zadbaj o swój

  kawałek niebaDla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja
za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez gov.pl

Dotacja z przeznaczeniem 
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  
Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne 
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel*
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu 
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

• zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

• demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u .
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony Środowiska

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 w Rawiczu (Biuro 
Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim)
tel. 65 546 54 44
e-mail: t.madrzak@rawicz.eu, 
                 m.kubicka@rawicz.eu
www.rawicz.pl
Godziny otwarcia punktu: wtorki i czwartki od 9 do 14..
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