NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Kościerzyna do konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste
powietrze Pomorza" (edycja 2018) Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie modernizacji domowych systemów grzewczych.
Zasady naboru:
Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania nierozpoczęte, polegające na modernizacji systemów
grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym
z poniższych rozwiązań:
 kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym,
 źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii np. pompy ciepła, kotły opalane
biomasą*,
 podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
 elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
 jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
 wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
Koszty kwalifikowane zadań stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy
ostatecznego. Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność
z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy.
Kwota dotacji ze środków instytucji dotującej (WFOŚiGW) dla danego źródła ciepła uzależniona jest
od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania
wynosi nie więcej niż:
a. kotły opalane gazem, olejem opałowym luba na biomasę:
o 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
o 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b. pompy ciepła
o 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
c. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
o 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
o 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,
d. elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków
o 1.000,00 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.
*Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach, za
wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniających wymagania opisane w Rozporządzeniu ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (5 klasy).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu oraz Gminy Miejskiej Kościerzyna na
zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść
do 40% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki w całości stanowić będą wkład własny
mieszkańca. Realizacja inwestycji w latach 2018 – 2019.
Łączne dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych, finansowane będzie:
 do 30% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 10% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna
(z wyłączeniem kosztów modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. Formularz wniosku dostępny jest
w Urzędzie Miasta Kościerzyna – Wydział Rozwoju i Promocji pok. nr 35-37 oraz na stronie internetowej
Urzędu www.miastokoscierzyna.pl
Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
UWAGA:
1. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie
przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec
zmianie.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji określa regulamin konkursu „Czyste Powietrze
Pomorza
(edycja
2018)”
dostępny
pod
ogłoszeniem
oraz
na
stronie
www.wfos.gdansk.pl/fundusze krajowe/konkursy.

*Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w miastach, za
wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniających wymagania opisane w Rozporządzeniu ministra Rozwoju
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