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Wyjaśnienia dotyczące programu: 

 

1. Program – „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze",  

 

2. Urząd - Urząd Gminy w Brzeszczach, 

 

3. Operator - wybrany przez Urząd podmiot posiadający wszelkie upoważnienia  

    i pełnomocnictwa Urzędu do realizacji Programu, 

  

4. Budynek  –   budynek  mieszkalny   jednorodzinny,  wielorodzinny   wraz 

    z instalacjami i urządzeniami technicznymi trwale związany z gruntem, jest    

    wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

     fundamenty i dach,  

 

5. Inwestor - właściciel budynku zlokalizowanego na terenie gminy Brzeszcze, 

 

6. Instalator - firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, wybrana przez 

     Inwestora, dokonująca wymiany źródła ciepła - kotła zgodnie z zasadami 

     ujętymi w Programie, 
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7.    Stare źródło ciepła - niskowydajny i nie ekologiczny kocioł węglowy lub piec 

        kaflowy,  

 

8.   Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła (kocioł 

        węglowy lub gazowy), dopuszczony do eksploatacji na mocy odpowiednich 

        certyfikatów i aktualnych norm. W przypadku kotłów węglowych, klasa 5 wg 

        PN-EN 303:5-2012, 

 

9.     Inwestycja – przedsięwzięcie związane z wymianą źródła ciepła,  

 

10. Koszty  kwalifikowane – koszty robót obejmujące prace związane 

        bezpośrednio z wymianą źródła ciepła, 

 

11. Koszty niekwalifikowane – koszty robót związanych z adaptacją 

        pomieszczenia lub budynku na  potrzeby nowego źródła ciepła, jak również  

        przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. 
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Koszty kwalifikowane montażu kotłów węglowych oraz gazowych w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji;  

• demontaż starego źródła ciepła, 

• zakup i montaż nowego źródła ciepła tj. kocioł powinien spełniać wymagania 

  klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012  bez konieczności montażu urządzeń 

  dodatkowych, w tym elektrofiltrów (dot. kotłów węglowych), 

• zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do 

  prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- 

  drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, 

  montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego 

  źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych,  

• wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników – tylko 

  piony instalacji, 

• pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za 

  niekwalifikowane. 
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Złożenie wniosku 

 

Zakwalifikowanie Inwestora do Programu 

 

Złożenie dokumentów przez Inwestorów wymaganych w Programie (np.: opinia 
kominiarska, akt notarialny/księga wieczysta) 

 

Wybór firmy instalacyjnej (firma przygotowuje inwentaryzację, kosztorys oraz 
schemat podłączenia źródła ciepła) 

 

Podpisanie umowy inwestorskiej, wpłata Inwestora, fizyczne wykonanie 
inwestycji, złomowanie starego kotła, końcowa opinia kominiarska 

 

Odbiór końcowy  

 



Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze 
 

50 inwestycji w roku 2016 

 

Rodzaj emisji 

Pył 

PM10  

w kg/a 

Pył 

PM2,5  

w kg/a 

CO2   

w kg/a  

b-a-p  

w kg/a 

SO2  

w kg/a 

NOx 

w kg/a 

 

Węgiel/gaz 

 

2951,76 

 

2912,36 

 

176 099,00 

 

1,83 

 

2598,85 

 

344,51 

EFEKTY EKOLOGICZNE 
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Wariant Zakres modernizacji 

Przyjęte 

nakłady 

jednostkowe 

brutto (zł) 

 Źródła finansowania  

Środki własne 

mieszkańca 
Dofinansowanie 

% zł % zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Wymiana starego źródła ciepła na 

nowe źródło ciepła nowej generacji 

(węgiel – węgiel) 

7 554,76 50% 3 777,38 50%  3 777,38 

2 

Wymiana starego źródła ciepła na 

nowe źródło ciepła nowej generacji 

(węgiel – gaz) 

7 554,76 50% 3 777,38 50%  3 777,38 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
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Kwota kosztorysu: 10 000,00 zł brutto 
Mieszkaniec Dotacja Gmina 

  6 222,62 zł   3 777,38 zł 

Kwota kosztorysu: 7500,00 zł brutto 

Mieszkaniec Dotacja Gmina 

3 750,00 zł 3 750,00 zł 

Kwota kosztorysu poniżej kosztu kwalifikowanego - dotacja wynosi: 50%, ale 
nie więcej niż 3 777,38 zł 
 
Kwota kosztorysu powyżej kosztu kwalifikowanego - dotacja wynosi: 3 777,38 zł 
dla kotłowni węglowej oraz dla kotłowni gazowej. 
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Kotły dopuszczone do programu     

    

W ramach programu możliwe jest zainstalowanie kotłów węglowych bez 

możliwości spalania odpadów tylko i wyłącznie z automatycznymi 

podajnikami w 2 wariantach; 

               

ŚLIMAK            SZUFLADA  

 

 

http://www.niskaemisja.pl/o-programach/pozostale-korzysci.pdf
http://www.niskaemisja.pl/o-programach/pozostale-korzysci.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.niskaemisja.pl/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5uaXNrYWVtaXNqYS5wbC9vLXByb2dyYW1hY2gvcG96b3N0YWxlLWtvcnp5c2NpLmh0bWw%3D
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Zasobnik 

na węgiel 

Napęd 

podajnika 

Nadmuch 

powietrza 

Palenisko 

Wymiennik 

ciepła 

Wylot spalin 

do komina 

ZASADA DZIAŁANIA NOWOCZESNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
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CERTYFIKATY EKOLOGICZNE 

http://www.niskaemisja.pl/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5uaXNrYWVtaXNqYS5wbC9vLXByb2dyYW1hY2gvcG96b3N0YWxlLWtvcnp5c2NpLmh0bWw%3D
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Lista kotłów C.O. możliwych do zamontowania w ramach PONE 

Producent Typ Zakres mocy 

 WOJCIECHOWSKI  Bio Wulkan LUX (szuflada)  21kW 

 KOTREM  KWKMP2 Ceramic (szuflada)  25kW 

 HEIZTECHNIK  Q Eko GL (ślimak)  15kW, 20kW, 30kW 

 OGNIWO  Eko Plus M (ślimak)  26kW 

 SAS  Solid (ślimak)  14kW, 19kW, 25kW 

 STALMARK  Eko Pionier (ślimak)  17kW 

 PROTECH  EP V (ślimak)  14kW, 18,5kW, 25kW 

 DEFRO  Sigma Uni (ślimak)  16kW, 24kW 

 MCE   V70 (ślimak)  22kW 

 PEREKO  Ksm (ślimak)  22kW 
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Dziękujemy za uwagę 


