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Projekt pn. Zwalczanie emisji kominowej poprzez 
modernizację systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie Grantobiorca przy 

wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła  na kocioł gazowy z zamkniętą 

komorą spalania powinien mieć już decyzję o pozwoleniu na budowę 

instalacji gazowej. 

Na etapie składania wniosku wymagane jest przedłożenie oświadczenia, w który Grantobiorca 

oświadczy, że do dnia podpisania umowy będzie on dysponował Warunkami technicznymi 

przyłączenia do sieci (planowany termin podpisywania umów to październik-listopad 2020 

roku), natomiast do rozliczenia grantu, tj. złożenia wniosku o wypłatę grantu będzie 

dysponowała kompletną dokumentacją w postaci prawomocnego pozwolenia budowlanego na 

realizację inwestycji. 

2. Czy kwalifikowane będą wydatki na zamontowanie instalacji  

fotowoltaicznej i klimatyzatora do ogrzewania domu jednorodzinnego? 
Tak, jednocześnie każdy rodzaj inwestycji weryfikowany jest pod kątem uzyskanego efektu. 

Oznacza to, że redukcja emisji dwutlenku węgla w wyniku planowej inwestycji powinna 

wynosić co najmniej 30% (na podstawie audytu). 

3. Czy ogrzewanie elektryczne połączone z montażem instalacji 

fotowoltaicznej kwalifikuje się do dofinasowania jako jedyne źródło ciepła 

przy likwidacji wysokoemisyjnego źródła ciepła? 
Tak, jednocześnie każdy rodzaj inwestycji weryfikowany jest pod kątem uzyskanego efektu. 

Oznacza to, że redukcja emisji dwutlenku węgla w wyniku planowej inwestycji powinna 

wynosić co najmniej 30% (na podstawie audytu). 

4. Czy wydatki związanie z uzupełnieniem obniżenia posadzki w 

pomieszczeniu technicznym, w którym znajdował się wysokoemisyjny 

kocioł  do poziomu pozostałej posadzki stanowią wydatek kwalifikowany. 
Tak, jeśli ww. wydatek jest konieczny do prawidłowego zamontowania nowego źródła ciepła. 

5. Czy Grantobiorcą może być osoba, która jest zameldowana w lokalu 

mieszkalnym na podstawie aktu notarialnego dożywotnio? 
Grantobiorcą powinna być osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, czyli 

właściciel, współwłaściciel lub osoba posiadająca inny tytuł prawny. Służebność nie stanowi 

tytułu własności. 
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6. Czy ułożenie płytek, glazury w pomieszczeniu techniczny, w którym 

planuje się montaż kotła gazowego stanowi wydatek kwalifikowany. 
Wydatki kwalifikowane w ramach projektu to wydatki, które obejmują wymianę starego źródła 

na nowe źródło niskoemisyjne. Kwalifikowane są jedynie wydatki odtworzeniowe, co oznacza 

wydatki związane bezpośrednio z miejscem posadowienia nowego źródła ciepła. 

7. Czy koszty wykonania przyłącza gazowego od sieci gazowej do budynku 

stanowią wydatek kwalifikowany. 
Nie, wydatki związane z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku nie stanowią wydatków 

kwalifikowanych.  

8. Czy koszty instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej stanowią 

wydatek kwalifikowany. 
Nie, wydatki związane z wykonaniem instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej nie 

stanowią wydatków kwalifikowanych.  

9. Czy koszty za zlecenie przygotowania wniosku o udzielnie grantu 

stanowią wydatek kwalifikowany? 

Nie, wydatki związane ze zleceniem przygotowania wniosku o udzielnie grantu nie stanowią 

wydatku kwalifikowanego. Jedyny wydatek kwalifikowany obejmujący przygotowanie 

dokumentacji to koszt przygotowania uproszczonego audytu. 

10. Czy w ramach projektu istnieje możliwość wymiany źródła ciepła w lokalu 

w budynku wielorodzinnym, w którym nie ma wydzielonych ksiąg 

wieczystych dla lokalu? 
Tak, jednak w tym wypadku zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele lub powinna 

zostać podjęta stosowna uchwała przez wspólnotę mieszkaniową w tym zakresie. 

11. Czy w ramach projektu możliwe jest zwiększenie mocy instalacji 

fotowoltaicznej istniejącej? 
Odpowiedź w trakcie opracowania. 

12. Czy w ramach projektu możliwe jest zamontowanie kotła elektrycznego 

lub innego ogrzewania elektrycznego jeśli planowane jest zasilanie go z 

już istniejącej instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych)? 
Odpowiedź w trakcie opracowania. 


