
Pakiet Pożyczkowy 30 tys. PLN

Opis

Proponowany pakiet jest dedykowany dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy

zrealizowali modernizacje służące ograniczeniu zużycia ciepła do centralnego

ogrzewania (C.O.), np. przez ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad

piwnicą, podłogi czy wymianę okien. Następnym, krokiem, w procesie poprawy

efektywności energetycznej domu, powinna być wymiana źródła ciepła połączona z

wymianą instalacji grzewczej. Prezentowany przykład inwestycji energooszczędnej

uwzględnia wymianę starego kotła opalanego węglem tzw. „kopciucha” na nowy

kondensacyjny kocioł gazowy oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Ważna wskazówka

Przedstawiona inwestycja uprawnia do skorzystania z Ulgi Podatkowej, w ramach

której możesz uzyskać odliczenia od podstawy opodatkowania wszystkich

zakupionych materiałów oraz wykonanych usług o ile zostaną udokumentowane

imiennymi fakturami VAT wystawionymi na właściciela budynku.

Czy wiesz, że…

Razem z wymianą „kopciucha” powinno się wymienić starą instalację grzewczą na

tzw. niskotemperaturową wyposażoną w pompę obiegową i nowoczesne grzejniki.

Charakterystyczne dla starej grawitacyjnej instalacji grzewczej są rury o dużych

średnicach oraz ciężkie, żeliwne, grzejniki członowe, Nowoczesny kocioł w

połączeniu ze starą instalacją grzewczą, będzie działać mniej efektywnie.

Biuro PolREFF

ul. Orzycka 27, II piętro

02-695 Warszawa

Prosimy o kontakt mailowy: biuro@polreff.org

* Wszystkie przedstawione powyżej wyliczenia są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do zastosowania przy 

rozliczaniu ulgi termomodernizacyjnej oraz nie mogą być podstawą do podjęcia decyzji o zrealizowaniu inwestycji. 

Dom jednorodzinny o pow. użytkowej [m kw]

Bieżące koszty ogrzewania [zł/rok]

Gazowy kocioł kondensacyjny

Wewnętrzna instalacja grzewcza

Koszt inwestycji*

Charakterystyka Inwestycji

23,300

8,750

14,550

125

4,275

Energetyczne Ekonomiczne
Kzmniejszenie

emisji

Oszczędność

energii

Oniżenie kosztów

ogrzewania
CO2 Pyłu LZO* NOx**

GJ/rok zł/rok ton/rok

64.20 -1193 9.48 63.70 61.06 20.24

kg/rok

Szacowane Efekty

Antysmogowe

Zmniejszenie emisji

Limit do rozliczenia przypadający na podatnika* 53,000

Liczba podatników 1

Limit do rozliczenia 53,000

Poniesione koszty kwalifikowane 23,300

Roczny przychód właściciela/podatnika PIT 85,000

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 

poniesionych kosztów
23,300

Korzyści w postaci zwrotu podatku 4,194

Rozliczenie podatkowej ulgi termomodernizacyjnej [zł]

* LZO – Lotne Związki Organiczne           **NOx – tlenki azotu 
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