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Gmina Szczucin planuje przystąpić do rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie”. W celu 

oszacowania zakresu wniosku i niezbędnych środków uruchomiona została ankieta, której 

wyniki dadzą podstawę do wnioskowania przez Gminę o środki do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ankieta nie obliguje do uczestnictwa 

w programie. Prosimy o podanie wiarygodnych danych, co ułatwi pozyskanie środków na te 

jakże potrzebne mieszkańcom inwestycje. W ramach programu Gmina Szczucin jest 

pośrednikiem w przekazywaniu środków mieszkańcom, którzy dokonają modernizacji 

systemów grzewczych lokali w budynkach wielorodzinnych. W programie zróżnicowano 

poziomy dofinansowania – prosimy o uważne sprawdzenie do którego poziomu 

dofinansowania kwalifikują się Państwo jako uczestnik. 

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut. 

 

Opis programu  

 

1. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

2. Obligatoryjnym elementem każdej inwestycji jest wymiana źródła ciepła i demontaż 

istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe. Projekty, gdzie nie likwiduje się obecnego 

kotła na paliwo stałe nie mogą być realizowane. 

3. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła 

dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie 

elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu 

mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego. 

Dopuszczalne typy docelowych źródeł opisano w załączniku nr 1. 

4. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalu mieszkalnym objętym 

dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o 

klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. 

5. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu 

mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją 

techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania 

ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.  

6. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. 

Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest 

imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia 

odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie 

podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić protokół kominiarski wydany przez 

mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. 

7. W okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia (w okresie trwałości) beneficjent 

końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może 

zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych 

i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować 

dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań 

technicznych określonych w Załączniku nr 1.  
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8. W projekcie nie mogą brać udziału osoby prawne. Do projektu przystępują osoby 

fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu: własność (wyodrębniony lokal we 

wspólnocie) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

9. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, 

prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem 

konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni 

zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.  

10. W przypadku, gdy w lokalu działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni 

całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje 

się do dofinansowania. W innej sytuacji dofinansowanie stosuje się proporcjonalnie 

do stosunku powierzchni. 

11. Dofinansowanie wynosi 30% (podstawowe), 60% (podwyższone) lub 90% 

(najwyższe) kosztów (załącznik nr 1) zależnie od sytuacji finansowej uczestnika. 

12. Dla podstawowego poziomu dofinansowania spełnienie warunków dochodowych 

zgodnie z definicją regulaminu NFOSiGW: 

 

osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł1, posiadająca 
tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego2 do lokalu 
mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca 
przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:  

 stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym 
zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
ustalonym: zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia 
ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok 
z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie 
dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających 
informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego 
podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;  

 z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego 
uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy 
o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;  

 niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w 
art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim 
dokumencie.  

 
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej, dochody te 

sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. 

 

13. Dla podwyższonego poziomu dofinansowania należy spełnić poniższe warunki 

dochodowe: 

 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:  

a. 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  

b. 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;  

                                                         
1
 Brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego   

2
 W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać 

dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na 
realizację przedsięwzięcia.   
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 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła 
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie.  

 

14. Dla najwyższego poziomu dofinansowania należy spełnić poniższe warunki 

dochodowe: 

 

 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:  

a. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  

b. 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;  
lub  

 ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu 
wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta18, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który 
został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie 
zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła 
zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady 
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie.  
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Informacje do ankiety 

Załącznik nr 1 – katalog wydatków kwalifikowanych do dotacji 

 
 Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących 
przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika 
to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Szczegółowe wymagania określono w poniższych tabelach.  
W usługach montażu wskazanych w poniższych tabelach zawarty jest również koszt demontażu i/lub transportu. 
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