
Lp.

Asortyment Opis dodatkowy Wykluczenia  B.2.3.1 B.2.3.2 B.2.3.3

1. 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z 
przyłączem

zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem wraz z wykonaniem przyłacza 

od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa)
Tak Tak

2. 
Pompa ciepła powietrze/woda

zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem

Tak Tak

3. 

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyzszonej 
klasie efektywności energetycznej

zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem

Tak Tak

4. 
Pompa ciepła powietrze/powietrze zakup/motaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem Tak Tak

5. 
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie 

efektywności energetycznej
zakup/motaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem 

akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem
Tak Tak

6. 

Kocioł gazowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin 
w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem 

cwu z osprzętem.  W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do kotla gazowego 
kondensacyjnego ujeta jest m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła.

Tak Tak

7. 

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe/zbiornik na 
gaz, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy 

kondensacyjny, opłata przyłączeniowa)

Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. Wykonanie 
przyłącza gazowego/zakup i montaż zbiornika gazowego,  instalacji od przyłącza do 

kotła/od zbiornika na gaz do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż 
kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i 

regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową 
komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 

Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu Tak Tak

8. 

Kocioł olejowy kondensacyjny

Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin 
w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem 
cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej. W ramach kosztów kwalifikowanych osprzętu do 
kotła olejowego kondensacyjnego ujęta jest m.in. instalacja prowadząca od zbiornika na 

olej do kotła.

Tak Tak

9. 

Kocioł zgazowujący drewno
Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i 
regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową 

nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

1) Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu                                
2)  Brak możliwości dofinansowania kotła zgazowującego drewno, jesli 
złożenie wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup 

(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż 
nastąpił po dniu 30 czerwca 2023 r. 

Tak Tak

10. 

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym 
standardzie

Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno o obniżonej emisyjności cząstek stałych o 
wartości ≤ 20 mg/m3 z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, 

zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Tak Tak

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji/dotacji z prefinansowaniem, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Podstawowy/podwyższony/najwyższy poziom dofinansowania - rodzaj przedsięwzięcia                                                     
(część B.2.3 wniosku o dofinansowanie)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania



11. 

Kocioł na pellet drzewny

Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z 
osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i 

odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z 
osprzętem.

1) Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu                                
2)  Brak możliwości dofinansowania kotła na pellet drzewny, jesli złożenie 

wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup 
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż 

nastąpił po dniu 30 czerwca 2023 r. 

Tak Tak

12. 

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 
standardzie 

Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, 
o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 z osprzętem, armaturą 

zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin 
w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem 

cwu z osprzętem.                       

Tak Tak

13. 

Ogrzewanie elektryczne
Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), 

materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, 
zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.

Tak Tak

14. 

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja 
ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji 
centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem 

hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła), wykonanie równoważenia 
hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń 

wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkwoej (w tym 
kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Tak Tak

15. 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory 

ścienne)
Tak Tak

16. 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 
Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele 

fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są 
liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Tak Tak

17. 

Ocieplenie przegród budowlanych

Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród 
budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane 

od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad 
pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt 

balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub 
wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów 
budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana 

parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.).                                                                                          
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i 

nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli jest wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa.

Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub 
termoizolacyjnych. 

Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie 
budowy po 31 grudnia 2013 roku

Tak Tak

18. 

Stolarka okienna

Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, 
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz systemami montażowymi.                                                                                          

Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac 
towarzyszących.

Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie 
budowy po 31 grudnia 2013 roku

Tak Tak Tak

19. 

Stolarka drzwiowa

Zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających budynek 
jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni 
nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż). 

Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac 
towarzyszących.

Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie 
budowy po 31 grudnia 2013 roku

Tak Tak

20. 

Bramy garażowe

Zakup/montaż bram garażowych. 
Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac 

towarzyszących.
Jesli z Pola B.1.16 wynika pozwolenie na budowę budynku/zgłoszenie 

budowy po 31 grudnia 2013 roku
Tak Tak



21. 

Dokumentacja projektowa 
pod warunkiem, że prace będące przedmiotem 
dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach 

złożonego wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia 
zakończenia realizacji wnioskowanego 

przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia kwalifikowany jest koszt wykonania niezbędnej 
dokumentacji projektowej dotyczącej:

- przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie,
- modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.,

- wymiany źródła ciepła,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w 
ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia 

zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Tak Tak Tak

22. 

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego pod warunkiem sporządzenia 
Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach 

Programu wzorze oraz pod warunkiem, że zakres prac dla wybranego wariantu 
wynikającego z audytu energetycznego zostanie zrealizowany w ramach złożonego 

wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji 
wnioskowanego przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania całego zakresu 

wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.

Tak Tak Tak

23. 
Inne koszty powiazane z przedsięwzięciem Tak Tak Tak


