
DOTACJE DO ZMIANY 
SYSTEMU OGRZEWANIA

W „PROGRAMIE 
OGRANICZANIA NISKIEJ 

EMISJI DLA MIASTA GLIWICE”
(PONE)

(współpraca z WFOŚiGW w Katowicach)



DLA KOGO?

Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu 
(mieszkanie lub dom jednorodzinny)

w którym dokonuje się wymiany systemu grzewczego



JAKA ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA?

• stare ogrzewanie 

węglowe

• brak zainstalowanego 

ekologicznego 

ogrzewania

• brak uzyskania dotacji 

do kosztów instalacji 

OZE typu pompa ciepła 

lub kocioł na biomasę

lub do kosztów zmiany 

systemu grzewczego na 

proekologiczny z 

budżetu Miasta Gliwice

• brak możliwość

podpięcia do miejskiej 

sieci ciepłowniczej

Instalacja grzewcza:
• gazowa,
• elektryczna,
• na paliwo węglowe klasy 5
w zakresie emisji i sprawności
cieplnej według normy PN-EN
303-5:2012,

• pompa ciepła posiadająca znak
jakości EHPA-Q (w budynkach
oddanych do użytkowania przed
1995 rokiem) 



WIELKOŚĆ DOTACJI

Dotacja do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań

związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),

• 24 000 zł (pompa ciepła)

� dodatkowo przy pompie ciepła dotacja na docieplenie ścian,
docieplenie stropodachów lub dachów (jeśli wynika to z 
przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego)

� max .17 617 zł (docieplenie ścian),

� max.10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),

� max. 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).

Łącznie przy instalacji pompy ciepła można otrzymać
max. 66 281 zł.



KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice” jest to program dotacji 

celowych, dzięki któremu można uzyskać dotację do planowanej wymiany systemu 

ogrzewania.

Właściwa kolejność działań: 

• wniosek,

• ocena możliwości skorzystania z programu w danej nieruchomości (operator

zewnętrzny),

• wybór wykonawcy (lista rekomendowanych firm),

• umowa trójstronna (miasto – wykonawca – właściciel lokalu),

• zaliczka dla wykonawcy (płaci właściciel lokalu),

• projekt + uzgodnienia,

• wykonanie i odbiór robót,

• wypłata dotacji (płaci miasto).



DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje o programie 
PONE są dostępne na stronie 

https://bip.gliwice.eu/strona=11087
lub w Wydziale Środowiska pok. 332 

tel. 32 239-12-78.


