
Sposoby finansowania wymiany źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków pozwala zmniejszyć
negatywny wpływ produkcji energii cieplnej na jakość powietrza, niestety oba przedsięwzięcia
są bardzo kosztowne – ich koszt może wynieść nawet 50 tys. zł. Wsparcie tych działań zapewnia
m.in. Program priorytetowy Czyste Powietrze. Skierowany jest do właścicieli budynków
jednorodzinnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą, nie odnosi się natomiast do budynków gospodarczych i użytkowanych sezonowo.
Minimalny koszt inwestycji musi wynosić 3 tys. zł. Wydzielono trzy poziomy dofinansowania:
poziom podstawowy dla właścicieli budynków o dochodzie rocznym do 100 tys. zł, poziom
podwyższony dla właścicieli o dochodzie miesięcznym na jednego członka w gospodarstwie
wieloosobowym 1564 zł i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz poziom najwyższy dla
właścicieli o dochodzie miesięcznym na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym 900
zł i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub z prawem do zasiłku stałego, okresowego,
rodzinnego lub opiekuńczego. Dofinansowanie można otrzymać m.in.: na audyt energetyczny,
ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną, podłączenie do sieci ciepłowniczej, zakup i
montaż pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, zgazowującego drewno, kotła na pelet,
ogrzewanie elektryczne, instalację centralnego ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie ścian i stropów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dofinansowanie dla osób
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania może wynieść od 30 do 45%
poniesionych kosztów (50% na mikroinstalację fotowoltaiczną i podłączenie do sieci
ciepłowniczej oraz 100% na audyt energetyczny), dla osób z podwyższonym poziomem: od 60
do 75% (50% na mikroinstalację fotowoltaiczną i 100% na audyt energetyczny), zaś dla osób z
najwyższym poziomem dofinansowania: 90% (100% na audyt energetyczny). Warunkiem
udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie właściciela, że w budynku nie będzie użytkowane
źródło ciepła niespełniające wymogów określonych dla uchwały antysmogowej dla Mazowsza.
Starając się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła należy posiadać dokument zezłomowania
starego źródła ciepła, lub protokół kominiarski o trwałym odłączeniu od przewodu kominowego
pieców kaflowych lub kominków niespełniających wymogów uchwały antysmogowej. Starając
się o dofinansowanie należy założyć konto na Portalu Beneficjenta. Następnie trzeba pobrać
wniosek i po jego wypełnieniu złożyć go poprzez skrzynkę podawczą portalu. Wypełniony
wniosek należy również wydrukować i przesłać pocztą na adres Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organ ma 30 dni na rozpatrzenie
wniosku, wszelkie informacje o kolejnych krokach pojawiać się będą na koncie na Portalu
Beneficjenta. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które rozpoczęły się nie wcześniej
niż pół roku przed złożeniem wniosku. 

Mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą również starać się o dofinansowanie na zakup
nowych niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów centralnego ogrzewania z budżetu Gminy
Nadarzyn. Dotację można otrzymać na zakup kotła gazowego, olejowego lub elektrycznego, ale
nie dotyczy ona przenośnych urządzeń grzewczych i kominków. Może ona stanowić do 60%
kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 5 000 zł na jedną nieruchomość, zaś warunkiem
jej otrzymania jest likwidacja w budynku źródeł ciepła niespełniających wymogów uchwały
antysmogowej. Dotacja nie będzie udzielana na montaż zakupionego kotła i nie można jej
uzyskać na zakup kotła do nowobudowanego budynku, nie może zostać również udzielona dla
inwestycji, która uzyskała dofinansowanie z innego źródła. Dotacja może objąć tylko inwestycje
niezrealizowane: ponoszenie wydatków może się rozpocząć dopiero po zawarciu umowy
o udzielenie dotacji.
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