
Sfinansowano ze rodk w Wojew dzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 



Korzystając z programu zyskujesz zwrot czę ci poniesionych koszt w.  
Maksymalny możliwy koszt, od kt rego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł.  
Je li realizacja inwestycji przekroczy tę kwotę, pozostałe koszty mogą by dofinansowane w formie 
pożyczki.  
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 

 PROGRAM PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE M. IN. NA:  
- wymianę starych r deł ciepła (piec w i kotł w na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych   r deł 

ciepła, spełniających wymogi programu, 
- docieplenie przegr d budowlanych, 
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- zakup i montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,   
- zakup i montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  



- instalację odnawialnych r deł energii (kolektor w słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) -    w formie 
pożyczki.  

 
materiały budowlane ocieplenia przegr d wewnętrznych budynku    rodzaj usługi do 150 zł za m² 

stolarka okienna  rodzaj usługi do 750 zł za m² 
drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy w garażach ogrzewanych    rodzaj usługi do 2 000 zł za m² 

*Koszty kwalifikowane dotyczące budynk w nowo budowanych 
**maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek jednorodzinny/wydzielony w budynku jednorodzinnym    lokal z 
wyodrębnioną księgą wieczystą, materiał w budowlanych, urządze i usług związanych z realizacją przedsięwzię    
termomodernizacyjnych (dalej: Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany) *** tylko w przypadku podłączenia nowego r dła 
ciepła 
**** z wyłączeniem koszt w ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej  ***** Koszt 
kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł 



 



JAKIE DANE NALEŻY ZGROMADZI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 

O DOFINANSOWANIE? 

Dane podstawowe  
 

1. 

2. 

3. 
 

 
Podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, 
adres zamieszkania itp.) oraz okres realizacji przedsięwzięcia (data rozpoczęcia i planowany 
termin zako czenia); numer rachunku bankowego wnioskodawcy (IBAN), nazwa banku.  

Og lne informacje o budynku, w kt rym będzie realizowana inwestycja/przedsięwzięcie: adres, 
liczba lokali, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia, na 
kt rej prowadzona jest działalno , rok budowy budynku. 

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele ogrzewania lub ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

 

1. 

2. 

 

 
Planowane r dło ciepła po modernizacji, koszt planowanego r dła ciepła (3 oferty), czy 
wymagane jest przyłącze, koszt przyłącza, rodzaj i koszt instalacji centralnego ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej.  

Stolarka okienna: powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, wsp łczynnik przenikania ciepła U 
[W/m²K] nowej stolarki z podziałem na: okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, przegrody prze 
roczyste nieotwieralne. 

 

 

3
. 

4
. 

 

 

Docieplenie przegr d budowlanych (rodzaj materiału, powierzchnia). 

Drzwi zewnętrzne: powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, wsp łczynnik przenikania ciepła U 
[W/m²K] z podziałem na: drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. 

 



Zakres przedsięwzięcia    

UWAGA! Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy wsp łczynniki 

przenikania U dla przegr d modernizowanych. Dodatkowo w formularzu podana zostanie informacja czy 

dana przegroda po termomodernizacji spełnia będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk w technicznych, jakim 

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. W wersji papierowej obliczenia należy przeprowadzi 

samodzielnie.  
 

5. 
 

 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: graniczna sprawno 
odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej, koszt całkowity. 

 temperaturowa  

 

 

 

6. 

 

 
Odnawialne r dła energii (dofinansowanie tylko w formie pożyczki): kolektory słoneczne - 
rodzaj, liczba kolektor w, miejsce montażu, koszt całkowity; instalacja fotowoltaiczna - moc 
instalacji [kWp], czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej, koszt 
całkowity.  

 

 

7. 

 

 
redni doch d na osobę w gospodarstwie domowym: informacje o każdej osobie tworzącej 

wraz z wnioskodawcą gospodarstwo domowe: imię i nazwisko, pesel, stopie pokrewie stwa, 
warto  rocznego dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego doch d, 
urząd skarbowy. Spos b obliczenia dochodu został opisany w instrukcji wypełniania wniosku 
oraz dokumencie pomocniczym znajdującym się na stronie: www.wfosigw.torun.pl 

 



 

8. 
 

 

Załączniki do wniosku.  
 

INTENSYWNO  DOFINANSOWANIA  

z uwzględnieniem możliwo ci skorzystania z ulgi  
termomodernizacyjnej 

 
Powyższa tabela dotyczy Wnioskodawc w, kt rzy rozliczając się indywidualnie lub wsp lnie z 

małżonkiem, będą mogli skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej. 

Intensywno dofinansowania jest okre lona na podstawie redniego miesięcznego dochodu na osobę    w 
gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku (dla 
wniosk w złożonych do 30.04 za przedostatni rok podatkowy). 

Dla Wnioskodawc w kwalifikujących się do Grupy VII, intensywno dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od 

osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wsp lnego rozliczenia) rocznego 

dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia 

wniosku.   

Ustawa z ulgą termomodernizacyjną ukazała się w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. W ramach nowej ulgi 
podatkowej, kt ra zaczęła obowiązywa od 2019 r., można odliczy od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł. Z 



ustawy wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzysta osoby będące wła cicielami lub wsp łwła cicielami 
jednorodzinnych budynk w mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzię termomodernizacyjnych.  

 

dla os b, kt re nie mogą skorzysta z ulgi 
termomodernizacyjnej oraz wnioskujących o 
dofinansowanie  na nowo powstające budynki 
jednorodzinne 

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcze niej niż 12 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku. Dla wniosk w złożonych od lipca 2019 r. kwalifikowane będą koszty 

poniesione nie wcze niej niż od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. (z wyłączeniem 

dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, kt re mogą by poniesione wcze niej).  

 Przedsięwzięcie nie może zosta zako czone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data 

zako czenia realizacji będzie potwierdzona w protokole ko cowym. 

ZŁ Ż WNIOSEK 



DO WOJEW DZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU  

 

ZADBAJ O SW J KAWAŁEK NIEBA  


