
Wymiana pieców w Gminie Trzebnica



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 

uruchomiłem program poprawy jakości powietrza w naszej 

gminie pn. „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (GMINA TRZEBNICA)” 

polegający na dofinansowaniu do wymiany tradycyjnego, 

źródła ogrzewania (paliwa stałe) na ekologiczne źródła 

ogrzewania.

Cel programu



Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, 

pozyskał środki na wymianę źródeł ciepła 

w wysokości 3 401 000,00 zł                             

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu



WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
50% od poniesionych kosztów kwalifikowanych

DOM JEDNORODZINNY:
KOSZTY KWALIFIKOWANE: 20 000 ZŁ, DOFINANSOWANIE NIE WIĘCEJ NIŻ 10 000 ZŁ

MIESZKANIE W BUDYNKU WIELORODZINNYM Z INDYWIDUALNYM 

OGRZEWANIEM:

KOSZTY KWALIFIKOWANE: 14 000 ZŁ, DOFINANSOWANIE NIE WIĘCEJ NIŻ 7 000 ZŁ

MIESZKANIE W BUDYNKU WIELORODZINNYM OGRZEWANE ZE 

WSPÓLNEJ KOTŁOWNI (W PRZYPADKU WSPÓLNOT):
KOSZTY KWALIFIKOWANE NA KAŻDE MIESZKANIE OGRZEWANE Z TEJ KOTŁOWNI: 8 000 ZŁ, 

DOFINANSOWANIE NIE WIĘCEJ NIŻ 4 000 ZŁ



KOSZTY KWALIFIKOWANE (m. in.):

• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

• Koszt demontażu starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła

• Koszt przyłączy gazowych i energetycznych

• Koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni

• Koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej, c.o., c.w.u. 

(za licznikiem)

• Koszt zakupu zbiornika na ciepłą wodę użytkową

• Koszt zakupu i montażu wkładów kominowych

• Koszt pierwszego rozruchu pieca

• Koszt odbiorów kominiarskich

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych MUSZĄ BYĆ FABRYCZNIE NOWE

Termin kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się 1 stycznia 2017 roku.



Program przewiduje wymianę starego pieca WĘGLOWEGO lub pieca na BIOMASĘ 

na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA:

• piec gazowy

• piec na lekki olej opałowy

• piec elektryczny

• piec V klasy na pelet lub ekogroszek

(zgodny z normą PN-EN-303-5:2012)

W przypadku pozostawienia pieców, które przedstawiają wysokie walory estetyczne, są objęte ochroną 

konserwatorską lub są wykorzystywane jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, 

należy je odłączyć od przewodu kominowego, pozostałe źródła ciepła muszą być zlikwidowane w sposób 

trwały.



I KROK
• Złożenie deklaracji

• Złożenie oświadczenia o podatku VAT

II KROK
• Podpisanie umowy i złożenie jej do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 w 

Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w pokojach 100-102 (II piętro).

TERMIN OSTATECZNY!

Umowę powinny także podpisać i dostarczyć osoby z listy rezerwowej.

• Przed podpisaniem umowy można zmienić informacje podane w deklaracji

(np. rodzaj nowego pieca)



PODPISYWANIE UMÓW:

• Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Burmistrza Gminy 

Trzebnica z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu będą podpisywane umowy z Państwem.

• Będziemy Państwa informować o możliwości odebrania 

podpisanych umów – sierpień br.

Jak wypełnić umowę?





Należy zaparafować każdą 
stronę i wypełnić WYŁĄCZNIE

wskazane pola.



III KROK

• Realizacja zadania (zakup, montaż, dokonanie zapłaty)

IV KROK

• Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 

15 marca 2019 r., należy złożyć WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI 

(wniosek stanowi załącznik nr 1 do regulaminu udzielania dotacji) 

wraz z wymaganymi załącznikami



WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI:

1) Załączniki nr 1-4 do regulaminu udzielania dotacji (m. in. zgoda współwłaścicieli nieruchomości, 

protokół fizycznej likwidacji starego źródła ciepła)

2) Protokół odbioru nowego źródła ciepła

3) Decyzje administracyjne (np. pozwolenie na budowę w przypadku instalacji gazowej)

4) Certyfikaty potwierdzające 5 klasę kotłów zgodnych z normą PN-EN-303-5:2012

5) Oryginał faktur/rachunków wystawionych na właściciela lokalu (osobę podpisującą umowę z Gminą) i 

potwierdzenia dokonania płatności (w przypadku płatności elektronicznych)

6) Dokumentacja fotograficzna – stan przed i po realizacji zadania

7) Certyfikaty zgodności CE



W momencie zakończenia realizacji zadania, 

właściciel umożliwi przedstawicielowi Gminy Trzebnica skontrolowanie 

poprawności wykonania inwestycji w celu sporządzenia PROTOKOŁU, który 

zostanie przedstawiony Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.



Kontrola w miejscu wymiany źródła ogrzewania przez pracowników WFOŚiGW

może zostać dokonana w ciągu 2 lat od dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Zakres kontroli może obejmować:

• Trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie 

zakupionego nowego pieca objętego dofinansowaniem jako 

podstawowego źródła ciepła w lokalu/budynku

• Weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających 

spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowo ruszt)



Rząd zamierza przeznaczyć 130 mld zł na walkę ze smogiem

W ramach Programu przewidziane są dotacje do:

• termomodernizacji budynków 

• wymiany kotłów starej generacji na nowoczesne kotły: na paliwo 

stałe, gaz, elektryczne 

• OZE (pompy ciepła)

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od kryterium 

dochodowego

Mieszkańcy Dolnego Śląska wnioski o dotację będą mogli składać od 

września br. bezpośrednio do WFOŚiGW we Wrocławiu 

Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE” 2018-2029



Urząd Miejski w Trzebnicy
Tel. 71 388 81 03

Tel. 71 388 81 41

Email: magdalena.leszczynska@um.trzebnica.pl

Email: kamila.kwartnik@um.trzebnica.pl

Kontakt
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