
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie gminy Brzeszcze – etap II"

Zgodnie z wytycznymi Programu podstawą wyliczenia kosztu kwalifkowanego jest

 montaż nowej kotłowni o mocy co najmniej o 20% niższej od mocy kotłowni likwidowanej.

Jednostkowa stawka dopłaty do 1 kW wynosi: 650 zł (kocioł węglowy) lub 1300 zł (kocioł gazowy)

Przykładowa wielkość dotacji obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie
dla nowego źródła ciepła – kocioł węglowy:

Demontaż pieca/kotła węglowego o mocy 20 kW i montaż kotła węglowego spełniającego 
wymagania ekologiczne Programu o mocy 16 kW (20kW – 20% = 16kW)

Moc zamontowanej kotłowni (16kW) x stawka za 1 kW (650 zł) = 10.400 zł (maksymalny koszt kwalifikowany)

Podział środków - wyliczenie   maksymalnej kwoty dotacji: 
• WFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4500 zł) = 4.500 zł
• Gmina Brzeszcze (20% kosztów kwalifikowanych) = 2.080 zł 

Podział środków dla przykładowej faktury:
kwota brutto faktury: 11 485,50 zł,  koszt kwalifikowany wg. Beneficjenta (kocioł 16kW): 10.400 zł
Podział środków:

• Dotacja z WFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 4.500) = 4.500 zł
• Dotacja z budżetu Gminy Brzeszcze (20% kosztów kwalifikowanych) = 2.080 zł

Łącznie wysokości dotacji : 6.580 zł 
• Wkład mieszkańca: 11.485,50 – 6.580 = 4.905,5 zł

Przykładowa wielkość dotacji obliczona wg wskaźników WFOŚiGW w Krakowie
dla nowego źródła ciepła – kocioł gazowy kondensacyjny:

Demontaż pieca/kotła węglowego o mocy 28 kW i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 
20 kW (28kW – 20% = 22,4 kW)

Moc zamontowanej kotłowni (20kW) x stawka za 1 kW (1.300 zł) = 26.000 zł (maksymalny koszt kwalifikowany)

Podział środków - wyliczenie   maksymalnej kwoty dotacji:
• WFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7.500 zł) = 7.500 zł
• Gmina Brzeszcze (20% kosztów kwalifikowanych) = 5.200 zł 

Podział środków dla przykładowej faktury:
kwota brutto faktury: 15.853,00 zł, koszt kwalifikowany wg. Beneficjenta (kocioł 20kW): 15.853,00 zł 
Podział środków:

• Dotacja z WFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 4.500) = 7.500 zł
• Dotacja z budżetu Gminy Brzeszcze (20% kosztów kwalifikowanych) = 3.170,60 zł

Łącznie wysokości dotacji : 10.670,60 zł
• Wkład mieszkańca: 15.853,00 zł -10.670,60 zł = 5.182,40 zł

 www.brzeszcze.pl/eko-brzeszcze   

http://www.brzeszcze.pl/eko-brzeszcze


„Program Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie gminy Brzeszcze – etap II"

Wykaz kosztów niekwalifikowanych w ramach 
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Brzeszcze – etap II".

Koszty niekwalifikowane to koszty konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji inwestycji, 
jednak nie podlegające refundacji (zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW).

Są to w szczególności koszty związane z:
• transportem nowego źródła ciepła,
•

• przygotowaniem dokumentacji projektowej instalacji,
•

• uzyskaniem pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych 
Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),

•

• wykonaniem robót budowlanych lub towarzyszących np. wynikających z zaleceń projektanta 
lub opinii kominiarskiej np. budowa, przebudowa lub remont przewodu kominowego
(nie dotyczy wkładów kominowych kotłów gazowych) lub wentylacyjnego itp.,

•

• zakupem i montażem: odrębnych filtrów podczyszczających spaliny z kotła, przenośnych 
urządzeń grzewczych, automatyki pogodowej, pokojowej itp. - nie będącej elementem układu 
sterującego bezpośrednio przy kotle,

•

• koszty związane z przeszkoleniem inwestora w zakresie użytkowania nowo zainstalowanego 
źródła ciepła,

•

• koszty wykraczające poza maksymalne koszty kwalifikowane wyliczone względem mocy 
nowego urządzenia na podstawie maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu 
ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań,

•

• koszty związane z zakupem i montażem np. drugiego pieca gazowego kondensacyjnego – 
dotyczy przypadków, w których inwestor trwale demontuje 1 szt. węglowego źródła ciepła, 
w miejsce którego montuje dwa kotły gazowe kondensacyjne finansowane w ramach 
Programu PONE. W takim przypadku WFOŚiGW do kosztów kwalifikowanych zaliczy koszt 
związany z wykonaniem lub przystosowaniem wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz koszt 
jednego nowo montowanego źródła ciepła. Koszt wykonania instalacji oraz cena 
poszczególnych kotłów musi zostać jasno wyszczególniona jako osobne pozycje na fakturze lub
w załączniku finansowym do faktury,

•

• koszty związane z przeprowadzeniem robót budowlanych koniecznych do wykonania 
w wyniku wymiany źródła ciepła – np. malowanie ścian, naprawa uszkodzonych płytek, 
uzupełnienie ubytków w ścianach.

 www.brzeszcze.pl/eko-brzeszcze   

http://www.brzeszcze.pl/eko-brzeszcze

