
UWAGA!!!!

do 30.04. danego roku PIT za dwa lata wstecz

od 01.05 danego roku PIT za rok poprzedni

do 30.06.2019r. Koszty kwalifikowane max 12 mc-y wstecz od dnia złożenia wniosku

po 01.07.2019r. Koszty kwalifikowane po dniu złożenia wniosku

❶

❷

BUDYNEK

ISTNIEJĄCY

Pozwolenie na budowę 

przed dniem 15.12.2002

Stare źródło nie spełniające warunków  
programu

Sprawdzenie dostępności 
sieci:

- cieplnej

- gazowej

W przypadku 
dostępności do ww. sieci 
bezwzględne podłączenie 

się

Możliwość dofinansowania źródła ciepła 
spełniającego wymogi programu(w 

przypadku braku dostępu do sieci) tj.:

- kotły na paliwo stałe i biomasę 
(certyfikat EKOPROJEKT/ECODESING)

- kocioł gazowy kondensacyjny klasa 
energetyczna min. A

- kocioł  olejowy klasa energetyczna 
min. A

- pompa ciepła klasa energetyczna min. 
A+

- ogrzewanie elektryczne

- węzeł cieplny sprawność min. 98%

Dalsze możliwe działania

Możliwe dofinansowanie:

- modernizacja sieci c.o. i c.w.u.

- termomodernizacja  (WT2021)

- rekuperacja (min.85%)

- OZE (tylko pożyczka)

Zainstalowane źródło spełniające 
wynogi programu

Możliwe działania

Możliwe dofinansowania:

- termomodernizacja (WT2021)

- rekuperacja (min.85%)

- OZE (tylko pożyczka)

Pozwolenie na budowę 

po dniu 15.12.2002

Stare źródło nie spełniające warunków  
programu

Sprawdzenie dostępności 
sieci:

- cieplnej 

- gazowej

W przypadku 
dostępności do ww. sieci 
bezwzględne podłączenie 

się

Możliwość dofinansowania źródła ciepła 
spełniającego wymogi programu(w 

przypadku braku dostępu do sieci) tj.:

- kotły na paliwo stałe i biomasę 
(certyfikat EKOPROJEKT/ECODESING)

- kocioł gazowy kondensacyjny klasa 
energetyczna min. A

- kocioł  olejowy klasa energetyczna 
min. A

- pompa ciepła klasa energetyczna min. 
A+

- ogrzewanie elektryczne

- węzeł cieplny sprawność min. 98%

Dalsze możliwe działania

Możliwe dofinansowanie:

- modernizacja sieci c.o. i c.w.u.

- termomodernizacja  (WT2021)

- rekuperacja (min.85%)

- OZE (tylko pożyczka)

Zainstalowane źródło spełniające 
wymogi programu

Możliwe dofinansowania:

- OZE (tylko pożyczka)

NOWY

Brak żródła ciepła

Sprawdzenie dostępności 
sieci:

- cieplnej

- gazowej

W przypadku 
dostępności do ww. sieci 
bezwzględne podłączenie 

się

Możliwość dofinansowania źródła ciepła 
spełniającego wymogi programu (w 

przypadku braku dostępu do sieci) tj.:

- kotły na paliwo stałe i biomasę 
(certyfikat EKOPROJEKT/ECODESING)

- kocioł gazowy kondensacyjny klasa 
energetyczna min. A

- kocioł  olejowy klasa energetyczna 
min. A

- pompa ciepła klasa energetyczna min. 
A+

- ogrzewanie elektryczne

- węzeł cieplny sprawność min. 98%

- rekuperacja (min. 85%)

Dalsze możliwe działania

Możliwe dofinansowanie:

- OZE (tylko pożyczka)

Zainstalowane źródło spełnia wymogi 
programu

Możliwe działania

Możliwe dofinansowanie:

- rekuperacja (min. 85%)

- OZE (tylko pożyczka)


