
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady  III edycji
Programu Ograniczania Niskiej Emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. O dofinansowanie wymiany
starych pieców będą się mogli starać i tym razem mieszkańcy Wojcieszowa.

Beneficjenci
• osoby fizyczne, 

• wspólnoty  mieszkaniowe,  których  członkowie  korzystają  z  ciepła  wytworzonego  we  wspólnej
kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków) 

• jednostki  samorządu  terytorialnego,  wyłącznie  w  odniesieniu  do  komunalnego  budownictwa
mieszkaniowego 

W  odniesieniu  do  osób  fizycznych,  Beneficjentami  końcowymi  mogą  być:  właściciele,  współwłaściciele
nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych.
W przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest  zgoda wszystkich
współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu z nich – Wnioskodawcy.

Kwota dofinansowania 
Dofinansowanie w przypadku mieszkania w budynku wielorodzinnym (powyżej dwóch lokali mieszkalnych)
będzie to 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 7 tys.  złotych. Wspólnoty mieszkaniowe
będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 4
tys. złotych na jedno mieszkanie. 

Jaka instalacja zamiast pieca węglowego?
Program zakłada wsparcie finansowe w postaci  dotacji  do wymiany pieców węglowych m.in.  dla osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Dotację będzie można przeznaczyć na
wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, opalane lekkim olejem opałowym, piece elektryczne oraz
spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej normy ecoDesign),
podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła,
paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. 

Zastrzeżenia
– program  nie  dotyczy  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  oraz  nieruchomości

wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie,
– wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE,
– warunkiem  niezbędnym  do  objęcia  zadania  dofinansowaniem  jest  likwidacja  wszystkich

dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą, za wyjątkiem:
a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
c) pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach, konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Koszty kwalifikowane:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,

b) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

c) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

d) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową
i elektryczną,



e) koszt przyłączy gazowych i energetycznych,

f) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-
pomiarową,  instalacją  elektryczną  w obrębie  kotłowni,  zbiornikiem  na  paliwo  oraz  systemem
odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,

g) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),

h) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o.
oraz  c.w.u.  -  tylko  w przypadku  likwidacji  starego  źródła  ciepła  zasilanego  paliwem  stałym  (dotyczy
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

i) zbiornik na ciepłą wodę użytkową,

j) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,

k) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,

l) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia
(wymagane oświadczenie).

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,

Do kosztów kwalifikowanych nie     można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

a) kosztów Beneficjenta związanych z nadzorem nad realizacją zadań u Beneficjentów końcowych,
b) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
c) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego,

d) podatek od towarów i usług VAT, jeżeli Beneficjentami końcowymi są JST lub ich związki,

e) kosztów dostawy i transportu.

Dotacja  udzielona  z budżetu  Gminy  Wojcieszów  dostępna  będzie  od  roku  2021 i udzielona  będzie  na

wniosek uprawnionych osób, z zachowaniem kwalifikowalności wydatków od dnia 1.01.2020 r.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W TUT. URZĘDZIE MIASTA 

OD DNIA 29.03.2021 R. DO DNIA 09.04.2021 R.


