
W roku 2021 ruszył Program Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki któremu wymienionych zostało 

85 starych, niskosprawnych kotłów węglowych na nowe, ekologiczne źródła ciepła.  

Już 15 lutego ruszy kolejny nabór wniosków dla zainteresowanych wymianą starego pieca 

węglowego na ekologiczne źródło ciepła i będzie trwał do 15 marca 2022 r. 

 

Wymiana zostanie sfinansowana częściowo ze środków pozyskanych w formie pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 

dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.  

 

Kto może skorzystać z dotacji? 

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo budowlane, położonej na terenie Gminy Bojszowy, która w 

określonym terminie złoży wniosek o dofinansowanie modernizacji istniejącego źródła ciepła, 

spełni warunki udziału w programie i zostanie do niego zakwalifikowana.  

 

Jakie są kwoty dofinansowania? 

Mieszkańcy, którzy są na etapie planowania wymiany przestarzałych pieców na ogrzewanie 

proekologiczne mogą starać się o dofinansowanie na następujące warianty modernizacji 

wynoszące: 

 

Nabycie i montaż kotła klasy V 

(istniejące źródło ciepła – kocioł węglowy zasypowy niespełniający kryteriów 

klasy 5) 

7.000,00 zł 

Nabycie i montaż kotła klasy V 

(istniejące źródło ciepła – kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem 

niespełniających kryteriów klasy 5) 

6.000,00 zł 

Nabycie i montaż pompy ciepła 

(istniejące źródło ciepła – kocioł zasypowy lub kocioł węglowy   

z automatycznym dozowaniem niespełniające kryteriów klasy 5) 

7.000,00 zł 

Nabycie i montaż kotła elektrycznego 

(istniejące źródło ciepła – kocioł zasypowy lub kocioł węglowy   

z automatycznym dozowaniem niespełniające kryteriów klasy 5) 

7.000,00 zł 

Nabycie i montaż kotła gazowego 

(istniejące źródło ciepła – kocioł zasypowy lub kocioł węglowy   

z automatycznym dozowaniem niespełniające kryteriów klasy 5) 

7.000,00 zł 

Nabycie i montaż kotła na pellet 

(istniejące źródło ciepła – kocioł zasypowy lub kocioł węglowy   

z automatycznym dozowaniem niespełniające kryteriów klasy 5) 

7.000,00 zł 

 

Koszty przewyższające wysokość dotacji celowej będą kosztami poniesionymi przez 

mieszkańca. 

 

Jak będzie wyglądała procedura udzielenia dotacji? 

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie w Gminie pisemnego wniosku 

o dofinansowanie. Można go znaleźć na kolejnej stronie Naszej Rodni lub na stronie 

internetowej bojszowy.pl w zakładce informacji dla mieszkańca – Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji. W przypadku współwłasności nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest 

załączyć do wniosku o dofinansowanie zgodę pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli na 

nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarczą należy załączyć do wniosku kopię 

decyzji podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Po otrzymaniu wniosków Gmina 

zweryfikuje je pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Jeżeli wniosek nie będzie 

kompletny mieszkaniec będzie miał czas na jego uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania pod rygorem nie zakwalifikowania do Programu. 



W pierwszej kolejności dotacja udzielana będzie na modernizację obejmującą likwidację 

kotłów węglowych zasypowych. Jeżeli takich wniosków będzie złożonych więcej niż 

wysokość środków w budżecie Gminy przeznaczonych na ten cel przeprowadzone zostanie 

losowanie. Losowanie zostanie wykonane również w przypadku gdy liczba wniosków o 

dofinansowanie na modernizację obejmującą likwidację kotłów węglowych zasypowych nie 

spowoduje przekroczenia wysokości środków w budżecie Gminy przeznaczonych na dotację. 

W takim przypadku losowanie zostanie jednak przeprowadzone wyłącznie między 

Wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie na modernizację obejmującą 

likwidację kotłów węglowych z automatycznym dozowaniem. Spośród Wnioskodawców nie 

zakwalifikowanych do Programu w drodze losowania, dokona się dodatkowego losowania 

na oczekujących na dofinansowanie. Termin losowania zostanie ogłoszony na stronie 

internetowej Gminy. Wnioskodawcy wpisani na listę rezerwową mogą zostać zakwalifikowani 

do Programu w razie zwolnienia miejsca na liście podstawowej wg kolejności wpisu na listę 

rezerwową. 

 

Czy konieczne jest złożenie wniosku jeżeli był on składany w 2021 roku? 

Nie, jeżeli w 2021 r. został złożony wniosek, a Wnioskodawca był na liście rezerwowej i nie 

zmieniły się żadne dane to w takim przypadku nie należy takiego wniosku składać ponownie. 

Jeżeli podane dane zostały zmienione – należy poinformować Urząd Gminy i złożyć nowy 

wniosek.  

Ważne jest to, że pracownicy urzędu będą telefonować do każdego Wnioskodawcy celem 

potwierdzenia, czy podtrzymuje on swój wiosek w Programie.  

 

Jakie będą etapy udzielenia dotacji? 

Program będzie obsługiwany przez Operatora wybranego przez Gminę. Jeżeli 

Wnioskodawca zostanie wpisany na listę podstawową w pierwszej kolejności powinien zlecić 

wykonanie opinii kominiarskiej. Kolejno musi dokonać wyboru Wykonawcy spośród tych 

zarejestrowanych u Operatora. Wykonawca ten wykona inwentaryzację budynku i sporządzi 

kosztorys ofertowy. Następnie Wnioskodawca powinien podpisać umowę trójstronną z 

Wykonawcą i Operatorem. Po tym musi  zlikwidować  kocioł węglowy zasypowy lub kocioł z 

automatycznym dozowaniem niespełniający kryteriów klasy 5, a następnie zamontować 

nowe, ekologiczne źródło ciepła spełniające wymania Regulaminu. Kolejnym etapem jest 

odbiór kominiarski przez kominiarza oraz odbiór końcowy całości inwestycji w obecności 

Operatora Programu. Następnie mieszkaniec przekazuje Operatorowi fakturę zakupu i 

montażu nowego źródła ciepła a Gmina dokonuje zapłaty dotacji bezpośrednio 

Wykonawcy instalacji. 

 

Szczegółowe warunki udziału w Programie, kryteria przyznawania dotacji, wymagania dla 

Wnioskodawców określone zostały w Regulaminie udzielenia dotacji celowej na realizację 

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2021-2022”. 

 


