
Zmiany systemów 
grzewczych i montaż OZE 

przy wsparciu miasta i 
rządowych programów 

SPOTKANIE  Z  RADAMI  DZ IELNIC ,  20  PAŹDZIERNIKA 2020  

PREZENTUJE :TOMASZ MISZTAL  

 W YDZIAŁ  ŚRODOW ISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W  GL IW ICACH  



Możliwości uzyskania dotacji do 
likwidacji tzw. niskiej emisji 

 1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA GLIWICE: Uchwała Rady Miasta Gliwice XX/497/2016 ze 

zmianami (tekst ujednolicony) 

◦ budynki wielorodzinne i jednorodzinne 

◦ osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, parafie itp..  

◦ tryb refundacyjny (wniosek składa się po odbiorze zadania  i nie później niż do końca kolejnego roku ) 

 2. Program Czyste Powietrze prowadzony przez NFOSiGW/WFOŚiGW 

◦ tylko budynki jednorodzinne 

◦ można łączyć z dotacjami miejskimi 

◦ tryb dotacyjno/refundacyjny (wniosek składa się przed zakończeniem zadania) 

◦ rząd planuje od nowego roku uruchomienie pilotażu programu dla budynków wielorodzinnych (tzw. Czyste 

powietrze 3.0) 



DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA 
GLIWICE - zmiany regulaminów: 

 1. Tegoroczna weryfikacja regulaminów (25 czerwca) określających zasady przyznawania dotacji 

do kosztów zmiany systemów grzewczych oraz dotacji do kosztów wybranych OZE : m.in. 

rozszerzono koszty kwalifikowane (również robocizna oraz np. koszty grzejników). 

 2. Od 1 stycznia 2021 podniesiona wysokość dotacji  do 6 tys. zł  dla zmiany systemów 

grzewczych oraz do 12 tys.  przy połączeniu zmiany ogrzewania i docieplenia budynku oraz do 10 

tys. zł przy instalacji pompy ciepła. 

 3. Zniesiono dofinansowanie dla kotłów na paliwo stałe odebranych po 1 stycznia 2021 

(dofinansowanie dla aktualnie odbieranych instalacji na paliwa stałe do 31 grudnia 2021). 

Pozostaje dofinansowanie do kotłów automatycznych na biomasę stałą, które są odnawialnymi 

źródłami energii  (kotły przeznaczone do spalania prasowanej biomasy typu pellet) 

  

  



DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA 
GLIWICE - zmiany regulaminów c.d. : 

 4. Wprowadzono możliwość powtórnego dofinansowania w przypadku lokali z wcześniej 

dotowanymi kotłami na paliwo stałe niespełniającymi uchwały antysmogowej. 

 5. Dopuszczono dofinansowanie systemów mieszanych, które przed modernizacją w części były 

już  ekologiczne np. część pieców była już przerobiona na elektryczne z grzałkami a część była 

dalej węglowa) 

  

  

  



Co nas czeka w niedalekiej 
przyszłości w zakresie niskiej emisji 

 1. Pierwsze terminy graniczne usunięcia najstarszych kotłów pieców i kominków wynikające ze 

śląskiej uchwały antysmogowej (kotły >10 letnie – 1.1.2022 r., piece i kominki – 1.1.2023 r.). 

 2. Rządowa baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):  

◦ ustawa wprowadzająca CEEB jest na ostatnim etapie prac sejmowych (przed podpisem prezydenta), 

◦  baza wzorowana na CEPIK dla pojazdów – w tym przypadku każdy lokal/budynek będzie opisany m.in.. 

systemem grzewczym, dociepleniem budynku, dotacjami na zmianę systemu, ubóstwem energetycznym), 

◦  prawdopodobne uruchomienie pierwszej fazy już w roku 2022 (koordynuje Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego) 

◦  każdy władający lokalem/budynkiem będzie zobligowany w pierwszej fazie do złożenia elektronicznej (lub 

ewentualnie papierowej) deklaracji zawierającej podstawowe informacje o użytkowanym systemie 

grzewczym. 

  

  

  



Przydatne 
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Przydatne 
strony: 

 Strona 

niskoemisyjne.gliwice.eu 

integruje informacje o dotacjach 

z budżetu miasta, programie 

Czyste powietrze,  uchwale 

antysmogowej oraz o 

działaniach miasta dotyczących 

ograniczenia niskiej emisji oraz 

innych typów emisji z terenu 

miasta. Z kolei Strona 

powietrze.slaskie.pl integruje 

informacje o działaniach na 

poziomie województwa w tym o 

uchwale antysmogowej 

  



Przydatne 
kontakty: 

 Kontakty ws. dofinansowania do zmiany systemów grzewczych i OZE z budżetu Miasta Gliwice: 

 Strona BIP miasta Gliwice: https://bip.gliwice.eu/ekologia-i-srodowisko -> dotacje celowe 

 Biuro Obsługi Interesantów (hol Urzędu) – stanowisko Wydziału Środowiska pracuje w reżimie 

epidemicznym z ograniczeniami – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tel.: 32-239-12-36 ; wnioski : 

biuro podawcze od strony ul. Wyszyńskiego 

 Wydział Środowiska: e-mail: sr@um.gliwice.pl ,  telefony :  

 Zmiana systemów grzewczych: 32-239-13-32, 32-238-54-45 

 OZE: 32-238-54-60 

 Kontakty WFOŚIGW ws. Programu Czyste Powietrze :  

 W związku z epidemią od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pracuje zdalnie.   

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

 W związku z tym kontakt z pracownikami Funduszu (w tym ws. programu Czyste Powietrze) odbywa się wyłącznie drogą mailową i pocztą 

tradycyjną: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl  , lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu 

OBYWATEL.GOV.PL) 

 Infolinia Zespołu ds. Programu CZYSTE POWIETRZE: 

 -   w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie:  tel. 32 60 32 

252 

 -   w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256 
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Dziękuję za uwagę 
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