
Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy odpowiedzi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące zasad wypełniania i aplikowania o dofinansowanie 

z programu Czyste Powietrze. 

 

1. Czy po złożeniu pierwszego wniosku o dofinansowanie można złożyć drugi wniosek o przekazanie 

środków bezpośrednio na konto dostawcy/wykonawcy? 

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wniosku  

o płatność, w celu uzyskania dofinansowania. We wniosku o płatność należy podać numer rachunku 

bankowego, na który mają zostać przekazane środki. Jeśli faktury zostały zapłacone przed złożeniem 

wniosku o płatność – środki zostaną przekazane na konto Beneficjenta. Jeżeli faktury nie zostały 

opłacone wówczas istnieje możliwość przekazania środków na konto Wykonawcy. We wniosku  

o dofinansowanie należy podać nr rachunku bankowego Wnioskodawcy, nie zaś Wykonawcy. 
 

2. W przypadku uzyskania przez jednego z wnioskodawców dochodu w ramach ryczałtu 

wnioskodawca jest zobowiązany do składania PIT 28, w której pozycji części finansowej wnioski  

o dofinansowanie należy wykazać przychód a nie dochód? 

Dla Wnioskodawców  rozliczających się na podstawie dokumentu PIT -28,  jako  roczny  dochód 

stanowiący podstawę do opodatkowania we wniosku o dofinansowanie należy wpisać dochód roczny 

obliczony zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie wysokości dochodu z roku poprzedniego z działalności podlegającej opodatkowaniu  

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. Kwotę, zgodnie z Obwieszczeniem wpisujemy, jako dochód osiągnięty  

przez Wnioskodawcę lub członka rodziny. 
 

3. Czy w ramach otrzymanego dofinansowania można realizować inwestycje etapami,  

które pokrywają się z etapami wypłacanych środków zakładając realizacje przedsięwzięcia  

w ustalonym wcześniej terminie? 

Środki zostają przelane na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów 

równoważnych). Proszę pamiętać, iż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do czasu zakończenia 

zadania, maksymalnie może upłynąć 24 miesiące. 
  

4. Czy w przypadku nowobudowanych budynków (nie oddanych do użytkowania na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie) można wnioskować o dotację na zakup i montaż źródła ciepła  

i na montaż i zakup wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła? 

Tak, ale proszę pamiętać, iż wszystkie przegrody do końca 2019 r. muszą spełniać Warunki Techniczne 

2021 (potwierdzone np. wpisem w dzienniku budowy/oświadczenie, itp.) 

 

 



5. Czy w przypadku nowobudowanych budynków (nie oddanych do użytkowania na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie) można wnioskować o pożyczkę na zakup i montaż źródła ciepła  

i na montaż i zakup wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła ? Czy pożyczka w nowo 

wybudowanych budynkach oddanych i nie oddanych do użytkowania obejmuje wyłącznie  

we zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii? 

Można wnioskować o dotację na zakup i montaż źródła ciepła i na montaż i zakup wentylacji 

mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła (dotacja) oraz o pożyczkę (dodatkowo pożyczka na OZE). 
 

6. Czy nowobudowane i oddane do użytkowania budynki o charakterze budynku rekreacji 

indywidualnej (budynek murowany, całoroczny ze zgodą na zameldowanie, posadowiony  

na działce rekreacyjnej) będzie stanowił w ramach programu czyste powietrze podstawę  

do wnioskowania o pożyczkę na zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii? 

Dla obydwu grup można wnioskować o pożyczkę na OZE. Proszę pamiętać, iż dofinansowaniu podlegają 

budynki jednorodzinne - nie może to być np. budynek używany sezonowo- np. dom letniskowy. 
 

7. Czy po złożonym wniosku o pożyczkę, po jego pierwszej korekcie wynikającej z uzupełnienia  

czy można złożyć kolejna korektę, która obejmować zmianę średnio miesięcznego dochodu  

na osobę, przy czym zmiana ta jest korzystniejsza dla beneficjenta (na rodziny kolejnego dziecka)? 

Jeżeli nie, czy WFOŚiGW zaakceptuje wycofanie pierwotnego wniosku i złożenie nowego, 

obejmującego większą liczbę członków rodziny? 

Jeśli wniosek złożony został w 2018 r. to można dokonać jego korekty. Jeżeli wniosek został złożony  

w 2019 r., taki wniosek należy wycofać i złożyć nowy. 
 

8. Jak długo weryfikowany jest wniosek o przyznanie pożyczki w przypadku, kiedy korekta wniosku 

została złożona 11 marca? Czy możecie Państwo udostępnić nam tel. do osoby, która proceduje  

te wnioski? Sprawa jest o tyle pilna, że wnioskodawca wskazał termin zakończenia inwestycji  

na dzień 2 grudnia 2019 r., a przy założeniu że nie posiada wkładu finansowego, będzie realizował 

inwestycje wyłącznie ze środków pochodzących z pożyczki. 

Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosku w  Programie „Czyste Powietrze” – „Rozpatrzenie wniosku 

odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od daty złożenia wniosku (…). Wskazane w Regulaminie 

terminy rozpatrywania wniosków przez WFOŚiGW mają charakter instrukcyjny i ich naruszenie 

przez WFOŚIGW nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony wnioskodawcy”. 
 

9. Ile razy można składać korektę do wniosku o dofinansowanie oraz do wniosku o pożyczkę? 

Liczba korekt składanego wniosku zależy od daty kiedy ten wniosek został złożony. We wnioskach 

złożonych w 2019 roku nie można dokonywać zmian np. zakresu rzeczowego, natomiast na wezwanie 

Funduszu należy oczywiście uzupełnić wymagane dokumenty.  

  



10. Czy mogę prosić WFOŚiGW o wykładnie na temat dofinansowania (pożyczka, dotacja),  

przy nowo wybudowanych domach ? Czy te nieruchomości powinny mieć zakończony proces 

budowlany (pozwolenie na użytkowanie) ? Jakie elementy w budynkach nowo wybudowanych 

można realizować w ramach Czystego powietrza ? 

W  przypadku budynków nowo budowanych możliwe do dofinansowania w ramach Programu  

Czyste Powietrze: zakup i montaż źródła ciepła; wentylacja wraz z odzyskiem ciepła; instalacja 

fotowoltaiczna lub kolektory słoneczne (tylko pożyczkowo).  

Aby powyższe przedsięwzięcia mogły być finansowane ze środków Funduszu, to w budynku są lub będą 

spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku 

(czyli WT 2021). Podkreślamy, iż dotyczy to wszystkich przegród. Potwierdzeniem spełnienia norm 

przez przegrody (do końca 2019 r.)  może być np. wpis w dzienniku budowy. 

 

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Referatem Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych Urzędu Gminy Żabia Wola: fundusze@zabiawola.pl. 

 

Marcin Tylczyński 

Kierownik Referatu  

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
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