


Ciepłe mieszkanie

  Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych 

  Okres wdrażania: 2022-2026
 Program będzie wdrażany przez wfośigw
 Beneficjenci programu: gminy
 Nabór wniosków dla gmin prowadzony będzie w trybie ciągłym w 

podziale na 2 nabory
 pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia w 2022 r.
 drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia w 2023 r., w 

zależności od dostępności środków



Ciepłe mieszkanie
      Beneficjenci końcowi:
w I etapie – osoby fizyczne właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, dla których jest założona 
księga wieczysta – od początku trwania programu

 Część 1 – dochód roczny nieprzekraczający  kwoty 120 000 zł
 Część 2 – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 

domowego*
  1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 Część 3 – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa 

domowego*
 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 w II etapie – wspólnoty mieszkaniowe



Ciepłe mieszkanie

  Program będzie wspierać zastosowanie: kotła 
gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o
podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, 
pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła

  Dodatkowo: wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wymianę 
okien i drzwi, wentylację mechaniczną, dokumentację 
projektową, wyłącznie z wymianą nieefektywnego źródła 
ciepła



Ciepłe mieszkanie

  Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota 
dotacji:
 Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania

  do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie 
więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny

 do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie 
więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny - w budynku
wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na 
liście najbardziej zanieczyszczonych gmin



Ciepłe mieszkanie

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji:

 Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania

  do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie 
więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny

 do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie 
więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny - w budynku
wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na 
liście najbardziej zanieczyszczonych gmin



Ciepłe mieszkanie

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota   
dotacji:

 Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania

  do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia- nie 
więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

 do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie 
więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny - w budynku
wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na 
liście najbardziej zanieczyszczonych gmin



Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
                                i 

Ochrony Środowiska 

42 – 674 Kamieniec ul. Tarnogórska 34
 tel. 32 666 44 08
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