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Dotacja na wyminę źródła ciepła  

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
 

Szanowni Państwo, 

Gmina Kościerzyna planuje ubiegać się o środki na realizację program „Ciepłe Mieszkanie”. 

Program jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).  

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów 

cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

W ramach dofinansowania możecie Państwo zlikwidować wszystkie nieefektywne źródła ciepła na 

paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego stanowiącego Państwa własność oraz 

zakupić i zamontować źródło ciepła (pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła 

powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie, ogrzewanie elektryczne) wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego. 

Dodatkowo mogą być wykonane następujące inwestycje: 

c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu 

mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła, 

d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni 

nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), 

e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym. 

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.  

Maksymalna wysokość dofinansowania dla beneficjentów uzależniona jest od zakresu działań 

inwestycyjnych oraz dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i kształtuje 

się na trzech poziomach: 

- podstawowym - do 30 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł, 

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł, 

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł. 

W związku z powyższym prowadzimy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie 

do dnia 8 listopada 2022 r. Deklaracje składane są na inwestycje w latach 2023 - 2025. 

Jeżeli się Państwo zdecydują, to umowa i dotacja będzie udzielana przez Gminę Kościerzyna, po 

wcześniejszym pozyskaniu środków z WFOŚiGW w Gdańsku. Jednak, aby określić 

zainteresowanie i potrzebne środki finansowe, potrzeba Państwa wstępnych deklaracji!! 

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania. 

 

 

 



Abyście Państwo mogli stwierdzić, jakie dofinansowanie Wam się ewentualnie należy, załączamy 

poniższą tabelę: 

Podstawowy 
poziom 
dofinansowania 

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa 
rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. 
Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie 
PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy). 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny. 

Podwyższony 
poziom 
dofinansowania 
 

Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie 
spełnia następujące warunki: 
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do 
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
2) 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: 

• 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

• 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został 
przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny. 

Najwyższy 
poziom 
dofinansowania 
 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba 
fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia 
następujące warunki : 
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do 
lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
b) 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: 

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

• 1 260 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 miasta, 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. 
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej 
niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o zamiarze 
przystąpienia do programu i jej dostarczenia do Urzędu Gminy Kościerzyna, Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Budynek C, do dnia 8 listopada 2022 roku lub przesłanie na 
adres mailowy: monika.jazdzewska@ug.koscierzyna.pl, telefon kontaktowy: 58 – 686 56 00. 

Więcej szczegółów o programie „Ciepłe Mieszkanie” znajdziecie Państwo na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.  
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