
"Czyste powietrze nad 
Gliwicami - wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych"



Miasto Gliwice planuje ubiegać się o środki 
unijne na udzielanie mieszkańcom dotacji na 
wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania

(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.6 „Czyste powietrze”

Kwota przewidziana dla Gliwic to ponad 
7 mln PLN (1,562 mln EUR).



Jaki jest cel projektu? 

 
Poprawa jakości powietrza w Gliwicach poprzez dotacje dla 
mieszkańców na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w 

budynkach jednorodzinnych na przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, a w przypadku, gdy jest to technicznie 

niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie) na wymianę 
starego źródła ciepła na źródła zasilane energią elektryczną, 

gazem lub pompy ciepła.



Przeznaczenie i kwota dotacji
 w przypadku podłączenia do sieci 

ciepłowniczej  - maks. 13 500 zł

 w przypadku montażu ogrzewania 
elektrycznego – maks. 13 500 zł

 w przypadku montażu kondensacyjnego kotła 
gazowego  - maksymalnie 13 500 zł

 w przypadku montażu pompy ciepła 
powietrze/woda lub powietrze/powietrze – 
maks. 27 000 zł

 w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła 
– maks. 36 000 zł.

Jednocześnie dotacja nie może wynosić więcej niż 
90% wartości kosztów inwestycji



Warunki ubiegania się o dotację

likwidacja starego źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-
EN 303- 5:2012 oraz urządzeń bezklasowych (realizacja likwidacji starego 
źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła po zawarciu umowy z miastem)

posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której realizowany będzie 
projekt

spełnianie przez budynek minimalnego standardu efektywności 
energetycznej, określonej jako:

I. budynek, w którym wykonano w latach 2011-2021 łącznie przynajmniej:
- docieplenie stropów lub podłóg na gruncie lub fundamentów lub stropodachów lub dachów
oraz
- modernizację (lub wymianę) całości stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych 
budynków
lub
II. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż  
01.01.2009 roku.



Harmonogram prac
 Ogłoszenie naboru dla mieszkańców – 

początek lipca 2021

 Przygotowanie i złożenie przez Urząd wniosku 
o dofinansowanie ze środków unijnych – 
wrzesień – październik 2021

 Podpisanie umowy o dofinansowanie z 
Urzędem Marszałkowskim Woj. Śl. – 
kwiecień - maj 2022

 Podpisywanie umów o dotacje z 
mieszkańcami –
od czerwca 2022

 Rozliczenie inwestycji – 
do czerwca 2023



Dziękuję za uwagę

Anna Włodarczak

z-ca naczelnika wydziału
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