
Pakiet Pożyczkowy 50 tys. PLN

Opis

Przykładowy pakiet pożyczkowy jest dedykowany dla właścicieli domów

jednorodzinnych, którzy wykonali prace modernizacyjne służące ograniczeniu zużycia

ciepła do ogrzewania polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

Wprowadzenie kolejnych przedsięwzięć modernizacyjnych domu przyczyni się do

zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszeniu rachunków za energię.

Proponowana inwestycja polega na wymianie starego kotła opalanego węglem (tzw.

kopciucha) na nowy kondensacyjny kocioł gazowy oraz modernizację wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją pompy ciepła powietrze-woda do

podgrzewania wody użytkowej (C.W.U). Modernizacja uwzględnia również ocieplenie

dachu wełną mineralną, która w znaczący sposób ograniczy wydostawanie się ciepła

przez dach.

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…

Izolacja ścian zewnętrznych domu prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii

wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń, jednak dokładność jej wykonania ma

ogromny wpływ na finalne rezultaty. Wady w wykonaniu takie jak: złe przygotowanie

powierzchni, niedokładności w montażu i mocowaniu styropianu, mogą znacznie zmniejszyć

oczekiwane oszczędności. Instalacja pompy ciepła powietrzno-wodnego znacznie poprawia

efektywność przygotowania ciepłej wody użytkowej, szczególnie w dotychczas stosowanych

instalacjach z kotłami opalanymi paliwami stałymi.

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
2
]

Bieżące koszty ogrzewania [zł/rok]

Gazowy kocioł kondensacyjny [zł]

Wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej [zł]

Ocieplenie dachu wełną mineralną [zł]

Pompa ciepła do grzania c.w.u. [zł]

Koszt inwestycji* [zł]

Charakterystyka Inwestycji

125

5,995

8,750

9,990

49,040

14,550

15,750

Energetyczne Ekonomiczne
Klimatyczne

Zmniejszenie emisji

Oszczędność

energii

Oniżenie kosztów

ogrzewania
CO2 Pyłu LZO* NOx**

GJ/rok zł/rok ton/rok

100.58 -1,439 13.50 89.31 85.66 28.68

Szacowane Efekty

Antysmogowe

Zmniejszenie emisji

kg/rok

Limit do rozliczenia przypadający na podatnika * 53,000

Liczba podatników 1

Limit do rozliczenia 53,000

Poniesione koszty kwalifikowane 49,040

Roczny przychód właściciela/podatnika PIT 95,000

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 

poniesionych kosztów
49,040

Korzyści w postaci zwrotu podatku 10,153

Rozliczenie podatkowej ulgi termomodernizacyjnej [zł]

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