
Pakiet Pożyczkowy 8 tys. PLN

Opis

Właściciel mieszkania w bloku postanowił wymienić stare okna oraz oświetlenie. W

ramach inwestycji stare okna drewniane zostały zastąpione nowoczesnymi oknami

3-szybowymi, a oświetlenie żarowe w całym domu zostało zastąpione nowoczesnym

oświetleniem LED.

W celu zrealizowania inwestycji właściciel skorzystał z programu PolREFF, w ramach

którego można otrzymać finansowanie na zakup urządzeń zmniejszających zużycie

energii o min 20%. PolREFF udostępnia listę zweryfikowanych materiałów i urządzeń

energooszczędnych - Wirtualny Doradca Technologiczny, gdzie właściciel mieszkania

znalazł najbardziej odpowiednie dla siebie okna i oświetlenie. Realizacja inwestycji

została sfinansowana kredytem gotówkowym udzielonym przez jeden z banków

uczestniczących w programie PolREFF.

Ważna uwaga

Przedstawiona inwestycja NIE uprawnia do skorzystania z Ulgi Podatkowej, gdyż z

ulgi mogą skorzystać właściele domów jednorodzinnych, a nie mieszkań.

Czy wiesz, że…

Okna trzyszybowe są cięższe niż dwuszybowe, ale oprócz mniejszych strat ciepła

zapewniają również lepszą izolację akustyczną.

Wybierając źródła światła LED powinno się zwracać uwagę na temperaturę barwową

emitowanego światła. Miejsca do pracy oświetlamy światłem o temperaturze

barwowej nie niższej niż 4000K natomiast miejsca relaksu i oświetlenie ogólne

może mieć temperaturę barwową 2700K - 3000K.

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. 

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

Mieszkanie o pow. użytkowej [m
2
]

Bieżące koszty energii [zł/rok]

Wymiana okien [zł]

Modernizacja oświetlenia [zł]

Koszt inwestycji* [zł]

Charakterystyka Inwestycji

63

2,789

6,500

1,500

8,000

Energetyczne Ekonomiczne
Klimatyczne

Zmniejszenie emisji

Oszczędność

energii

Oniżenie kosztów

ogrzewania
CO2 Pyłu LZO* NOx**

GJ/rok zł/rok ton/rok

8.40 517 0.26 0.80 1.13 2.76

Szacowane Efekty

Antysmogowe

Zmniejszenie emisji

kg/rok

Limit do rozliczenia przypadający na podatnika *

Liczba podatników

Limit do rozliczenia

Poniesione koszty kwalifikowane

Roczny przychód właściciela/podatnika PIT

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 

poniesionych kosztów

Korzyści w postaci zwrotu podatku

Rozliczenie podatkowej ulgi termomodernizacyjnej [zł]

Nie dotyczy

mailto:biuro@polreff.org

