
WYMIANA  ŹRÓDŁA  CIEPŁA  - możliwości

•  Dotacje  do  wymiany  kotła -  zgodnie  z  Regulaminem  przyznawania  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy
Ornontowice  na  realizację  przedsięwzięć  służących  ograniczeniu  niskiej  emisji, wnioski o  przyznanie  dotacji
do wymiany kotła c. o.  można składać w terminie od 2 stycznia do 30 kwietnia. O dotację mogą się ubiegać
mieszkańcy istniejących budynków mieszkalnych/lokali  (dotacja nie dotyczy nowo wybudowanych budynków),

w tym budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (do 20 m2 powierzchni), którzy planują
w bieżącym roku wymienić dotychczasowe źródło ciepła na ekologiczne (wniosek należy złożyć przed zakupem
i montażem kotła). Kolejność przyjmowania wniosków - wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu, przy
czym pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wymiany starych kotłów węglowych mających, na dzień 1 września
2017 r., powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających tabliczki znamionowej. 
Procedura dotacji: wniosek → umowa z Gminą → zakup i montaż kotła → zgłoszenie zakończenia zadania →
kontrola urządzenia → wypłata dotacji.
Wysokość dotacji: do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej
niż:

• kocioł opalany paliwem stałym, 5 klasy (węgiel kamienny, biomasa) – 2.500,00 zł, 
• kocioł gazowy kondensacyjny – 3.000,00 zł, 
• kocioł olejowy – 3.000,00 zł, 
• pompa ciepła – 3.500,00 zł, 
• węzeł cieplny – 3.000,00 zł 

Należy pamiętać, że o dotację można się ubiegać co 10 lat.

Więcej  informacji  można  uzyskać  w  Wydziale  Środowiska,  Przedsiębiorczości  i  Gospodarki  Gruntami
(pok. 108), tel.  32/ 33 06 237 lub na stronie  www.ornontowice.pl,  w zakładce:  Dla mieszkańców  → Ochrona
środowiska → Dotacje celowe do zakupu kotła.

•  Zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości budynków  mieszkalnych  lub  ich  części,  zgodnie  z  przyjętą
w  dniu  18  grudnia  2019  r.  Uchwałą  Nr  XIV/123/19  Rady  Gminy  Ornontowice,  która  weszła  w  życie
24 stycznia 2020 r. 
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczą mieszkańców, którzy po 1 stycznia 2020 r. dokonali wymiany
dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła  tj. pompę ciepła, podłączenie
budynku  do  sieci  ciepłowniczej,  źródło  ogrzewania  wykorzystujące:  energię  elektryczną,  gaz,  olej  opałowy.
Zwolnione  z podatku mogą być  również nowe budynki, których budowa została zakończona po 1 stycznia
2020 r., w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła. 
Więcej  informacji  w  tym  zakresie  udziela  Wydział  Finansowy  i  Budżetu  –  Podatki,  nr  tel.  32/  33  06  202,
32/ 33 06 209.

• Program  „CZYSTE  POWIETRZE” realizowany  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach,  infolinia  programu  „Czyste  powietrze”:  32/  60  32  252,
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html.
Program przewiduje dofinansowania m. in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka 
Realizacja programu: lata 2018-2029 r. 
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. 
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie 
pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

http://www.ornontowice.pl/
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html


Wysokość  dofinansowania  jest  określana  na  podstawie  średniego  miesięcznego  dochodu  na  osobę
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Od  1  stycznia  2020  r.  koszty  zakupu  i  montażu  źródła  ciepła,  przyłącza  cieplnego,  gazowego
lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane. 

• Ulga  termomodernizacyjna -  od  stycznia  2019  r.  podatnicy  będący  właścicielami  lub  współwłaścicielami
budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  mają  możliwość  odliczenia  od  dochodu  wydatków  poniesionych
m. in. na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację systemu wentylacji
mechanicznej, docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych. Odliczenia dokonać
można w pełnej kwocie wydatku. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od
końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Aby korzystać z ulgi nie trzeba wykazać się
audytem energetycznym. 
Więcej  informacji  w  tym  zakresie  udzielają  Urzędy  Skarbowe  (m.  in.  Urząd  Skarbowy  w  Mikołowie,
tel. 32/ 32 46 100).


