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 Program  

„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim 

 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach 

(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)  

 

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych1: 

I. Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od 

instalacji obecnego kotła/pieca. 

II. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne 

o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających 

wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na 

paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie 

ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

III.  Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane 

wyłącznie energią elektryczną, 

 

1. Cel programu:  

1.1. Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych 

zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu 

ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska;  

1.2. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.  

 

2. Podstawa prawna udzielenia dofinansowania:  

2.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 519, z późn. zm.);  

2.2. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 r., 

2.3. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach”.  

                                                 
1 Jako budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, 

atrialnej. Budynek ten służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Pod względem 

konstrukcyjnym stanowi samodzielną całość. Prawo zezwala na wyodrębnienie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych lub też rozdzielenie budynku na dwa lokale – mieszkalny i użytkowy, którego powierzchnia 

wyniesie nie więcej niż 30% powierzchni całego budynku. (W ramach programu nie mogą być dofinansowane 

przedsięwzięcia prowadzone w budynkach, w których powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą 

przekracza 30% całego budynku). 
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3. Alokacja – ustalana przez Wojewódzki Fundusz i określana w ogłoszeniu o naborze 

wniosków. Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków 

zaplanowanych na poszczególną edycję Programu.  

4. Terminy i forma naboru wniosków:  

Termin składania wniosków – Wojewódzki Fundusz określi termin składania wniosków 

w ogłoszeniu o naborze. 

Forma naboru – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji 

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie 

później niż do dnia 15 października 2018 r. 

   

Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku 

o dofinansowanie wraz z załącznikami. Wzory wniosku oraz załączników dostępne są na 

stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks.  

J. Popiełuszki 41.    

5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:  

5.1. Beneficjenci  

Osoby fizyczne. 

5.2. Forma dofinansowania  

Dotacja na cele inwestycyjne, z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.2   

5.3. Intensywność dofinansowania: 

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości: 

a) 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek), 

b) 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet), 

                                                 
2 W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym, w którym realizowana jest inwestycja (np. wymiana pieca/kotła) jest 

prowadzona  działalność gospodarcza, zachodzą  przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. W takim przypadku, 

w celu zachowania zgodności z Programem, wysokość dotacji będzie pomniejszana proporcjonalnie do 

powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą. Przykład: 

 koszt zakupu i  montażu wynosi 16 000 zł (kocioł gazowy),  

 powierzchnia domu jednorodzinnego 200 m2, 

 powierzchnia  przeznaczona pod działalność gospodarczą 20 m2.  

Wysokość dotacji na wymianę pieca/kotła na gazowy wynosi max. 4000 zł i pomniejszana jest w tym przypadku 

o 10  % (proporcjonalnie do powierzchni zajętej pod działalność, tj.: 20 m2/200 m2=10%), czyli wynosić będzie 3 

600 zł (4000 zł – 10% z 4000 zł = 3600 zł). 

W takim przypadku ustalenie wysokości dotacji nie wymaga korekty wniosku. Korekta dokonana będzie przez 

Wojewódzki Fundusz w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, przed podpisaniem umowy dotacji.  
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c) 4 000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe, 

d) 5 000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. 

pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej.  

przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych 

wyliczonych przez Fundusz na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Programie. 

5.4. Wytyczne dofinansowania  

Rozpatrywane będą wnioski spełniające poniższe warunki łącznie: 

5.4.1. W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być inwestycje 

realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. 

5.4.2. Inwestycje polegające na: 

1) wymianie kotłów i lub/pieców opalanych paliwem stałym na:  

a) kotły / piece opalane węglem (wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do 

sieci ciepłowniczej lub gazowej), 

b) kotły / piece opalane biomasą (wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do 

sieci ciepłowniczej lub gazowej), 

c) kotły piece opalane paliwem ciekłym lub gazowym, 

d) urządzenia zasilane wyłącznie energią elektryczną; 

2) wymianie kotłów i lub/pieców opalanych paliwem gazowym/olejowym na 

zasilane wyłącznie energią elektryczną, 

3) wykonaniu przyłącza, węzła cieplnego w przypadku podłączenia do sieci 

ciepłowniczej wraz z  trwałym odcięciem demontowanego kotła od instalacji. 

5.4.3. Inwestycje zakończone najpóźniej w dniu złożenia wniosku do Wojewódzkiego 

Funduszu.  Potwierdzeniem zrealizowania zadania będzie protokół odbioru 

końcowego zadania oraz oryginał faktury/faktur (wraz z potwierdzeniem zapłaty) 

dostarczone z wnioskiem i kopią umowy z wykonawcą (jeśli występuje)3. 

5.4.4. Inwestycje, dla których wybór dostawców/wykonawców nastąpił w sposób celowy, 

rzetelny, racjonalny i oszczędny, co potwierdzone zostanie oświadczeniem. 

Inwestycja została wykonana przez specjalistyczną firmę. 

5.4.5. Wnioskodawca / wnioskodawcy zobowiązują się do zapewnienia użytkowania 

inwestycji przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podpisania umowy  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach. 

                                                 
3  Oryginał faktury/faktur zostanie zwrócony wnioskodawcy na etapie podpisania umowy, z adnotacją  

o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.  
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5.4.6. Nie podlegają dofinansowaniu inwestycje obejmujące wymianę pieca /kotła 

bez jednoczesnej likwidacji/ trwałego odłączenia istniejącego/ 

dotychczasowego źródła ciepła. 

5.4.7. Zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Kielcach w przypadku 

otrzymania dofinansowania (dotacji lub preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki 

z WFOŚiGW w Kielcach) z innych środków publicznych (krajowych lub 

zagranicznych).   

 

6. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane   

6.1. Koszty kwalifikowane:  

a) koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną 

aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz 

zbiornikami na paliwo, systemu odprowadzania spalin, instalacją c.w.u., wewnętrzną 

instalacją co, c.w.u.,  

b) koszty demontażu kotła / urządzeń kotłowni, 

c) koszty przyłącza do sieci gazowej lub cieplnej,  

d) podatek od towarów i usług (VAT) w sytuacji, gdy Wnioskodawcy nie przysługuje 

prawo ubiegania się o zwrot VAT, (jeżeli podatek VAT może zostać odzyskany  

z Urzędu Skarbowego, to podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym), 

e) koszty poniesione po 30.09.2017 roku.  

 

6.2. Koszty niekwalifikowane:  

a) zakup materiałów, urządzeń w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ich 

zamontowanie (protokół odbioru końcowego),  

b) zakup materiałów, urządzeń, w przypadku braku dokumentów potwierdzających ich 

zakup i zapłatę (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty np. przelew, KP), 

c) koszty paliwa (np. zakup węgla typu ekogroszek, pelletu itp.). 

 

7. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć  

7.1 Złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku na 

obowiązującym druku wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie trwania naboru 

wniosków w ramach przedmiotowego Programu. 

7.2 Zgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z przedmiotowym Programem. 

7.3 Zgodność wydatków określonych we wniosku z kategoriami kosztów określonych  

w Programie. 
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8. Procedura postępowania z wnioskiem o dofinansowanie: 

8.1. Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie wg kolejności złożenia wniosku 

w formie papierowej (decyduje data wpływu/złożenia w siedzibie Funduszu) zgodnie 

z kryteriami określonymi w Programie.  

8.2. Czas oceny wniosku przez Fundusz wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty 

złożenia wniosku o dofinansowanie (termin ulega wydłużeniu o czas złożenia 

uzupełnienia wniosku).  

8.3. Po wyliczeniu ograniczenia zużycia energii wyliczone zostanie przez Wojewódzki 

Fundusz ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów wykorzystując wskaźniki Krajowego 

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) dostępnymi na stronie: 

https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf. 

8.4. Po dokonaniu przez Fundusz weryfikacji wniosku o dofinansowanie i stwierdzeniu 

konieczności jego uzupełnienia o dodatkowe dokumenty lub złożenia wyjaśnień, 

Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie (elektronicznie lub 

papierowo) wraz z podaniem terminu złożenia brakujących/wymagających korekty 

dokumentów (Wnioskodawca winien uzupełnić brakujące dokumenty maksymalnie  

w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia).  

8.5. Dopuszcza się możliwość dokonania poprawy wniosku przez pracownika 

Funduszu po uzgodnieniu z Wnioskodawcą w zakresie oczywistych omyłek, 

błędów rachunkowych oraz niespójności dokumentów. Niniejsze zmiany 

Wnioskodawca ma obowiązek potwierdzić podpisem.   

8.6. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, 

wniosek traktowany będzie jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie.  

8.7. Wniosek oceniony zostaje skierowany pod obrady Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu.  

8.8. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania w formie uchwały. 

Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy (telefonicznie, 

elektronicznie lub papierowo).  

8.9. Uchwała w sprawie udzielenia dofinansowania dla danego Wnioskodawcy traci moc 

wiążącą, o ile umowa cywilnoprawna pomiędzy Funduszem, a Wnioskodawcą nie 

zostanie podpisana w terminie do 30 listopada 2018 r. 

 

https://krajowabaza.kobize.pl/docs/male_kotly.pdf
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9. Warunki uruchomienia dofinansowania:  

Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi w formie przelewu bankowego na 

wskazane we wniosku konto, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy 

o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem.   

 

10. Postępowanie w przypadku wypowiedzenia warunków umowy o dofinansowanie: 

W przypadku wypowiedzenia warunków umowy przez Wojewódzki Fundusz następuje 

zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami ustawowymi (kapitałowymi) w wysokości 

określonej w art. 359  § 2 Kodeksu Cywilnego  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 

dni od dnia dostarczenia pisma z wypowiedzeniem umowy. 

 

11. Uwagi końcowe:   

11.1. Miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza (Mg CO2/rok, pyłów PM2,5, PM10) i redukcja zużycia energii finalnej, 

wyliczone przez Wojewódzki Fundusz, jako wartość teoretycznej redukcji emisji 

wynikającej z realizacji zamierzenia w ramach Programu.   

11.2. Dla dotowanych zostanie wystawiony odpowiedni PIT, w celu rozliczenia podatku 

dochodowego za rok, w którym udzielono dofinansowania.  

11.3. Wojewódzki Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia.  

11.4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej 

inwestycją, Wojewódzki Fundusz ma prawo wymagać złożenia dodatkowych 

dokumentów wymaganych przepisami o pomocy publicznej.  

 

12. Postanowienia końcowe:  

12.1. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Programu rozstrzyga 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.  

12.2. Złożenie wniosku o dofinansowanie oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Programu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

rozpatrzenia wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

12.3. W przypadku dużej ilości złożonych wniosków Zarząd Funduszu może wydłużyć czas 

oceny wniosków o czym poinformuje na stronie internetowej Funduszu.  

 


