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Informacje dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
Program realizowany za pośrednictwem Gminy Miasto Zgierz  

z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi 
 

Forma dofinansowania – dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

Osoby uprawnione do udziału w programie - deklaracje mogą składać osoby fizyczne będące 

właścicielami, użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, 

jak również zarejestrowana działalność gospodarcza. 

Dofinansowanie można uzyskać do przedsięwzięcia polegającego na: 

1) likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 

kotłowni zasilających kilka budynków oraz ich zastąpienie przez źródło  

o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i 

palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.  

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: 

a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły 

grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 

500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez 

właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może 

być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;  

b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% 

 i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do 

użytkowania po 01.01.2016;  

c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie.  

W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. 

obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji 

gazowej. 

2) podłączeniu istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu 

paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub 

modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 
 

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są:  

a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 

b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł 

odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;  

c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;  

d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;  

e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;  

f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;  

g) koszty budowy węzła cieplnego;  

Materiały na spotkania w dniu 13 lutego 2017r.  
w Urzędzie Miasta Zgierza 



2 
 

h) koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej. 
 

Okres kwalifikacji kosztów - dofinansowaniem będą objęte koszty poniesione od dnia podpisania 

umowy pomiędzy Gminą i Funduszem (przewidywany termin - koło lipca 2017r.) do 30.09.2018r.  
 

Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być wyższy niż:  

 moc źródła do 50 kW moc źródła powyżej 50 kW 

dla kotłowni gazowej  1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW 

dla kotłowni olejowej  850,00 zł/kW 750,00 zł/kW 

dla podłączenia do sieci cieplnej  850,00 zł/kW 750,00 zł/kW 

dla ogrzewania elektrycznego  600,00 zł/kW 500,00 zł/kW 

dla kotłowni na biomasę  1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW 

dla kotłowni węglowej  550,00 zł/kW 450,00 zł/kW 

dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła)  2 000,00 zł/kW 1 500,00 zł/kW 

a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła 
 

W celu oceny zainteresowania udziałem w przedmiotowym Programie osoby chętne proszone są  

o składanie deklaracji udziału w Programie 

 w terminie od 13 lutego do dnia 6 marca 2017r. 
 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w Biurze Obsługi Klienta. 
 

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA  

A STANOWI JEDYNIE DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE 

OGRANICZANIA NIESKIEJ EMISJI 
 

Do dalszych przygotowań przez Gminę Miasto Zgierz do udziału w Programie Ograniczania Niskiej 

Emisji WFOŚiGW w Łodzi nie będą brane pod uwagę deklaracje: 

1) które, zostaną złożone po 6 marca 2017r.,  

2) dotyczące nieruchomości dla których pomimo możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej 

lub do sieci gazowej zgłoszono inny rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła niż 

przyłącze do przedmiotowych sieci, 

3) dotyczące przedsięwzięcia, które było/będzie finansowane z innych źródeł niż Program 

Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, 

4) złożone przez osoby inne niż osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami 

wieczystymi budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również 

zarejestrowana działalność gospodarcza, 

5) niekompletnie wypełnione.  

Na podstawie prawidłowo złożonych deklaracji zostanie utworzona lista nieruchomości, które będą 

mogły zostać zgłoszone do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi, 

zgodnie z kolejnością zgłoszeń przy preferencji przedsięwzięć polegających na podłączeniu do sieci 

ciepłowniczej lub sieci gazowej.  
 

 

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

pok. 12, tel. 42 714 32 33, e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl 
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Informacje dotyczące Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na 

częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań 

dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł 

ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 

Wysokość dotacji: Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych Zadania (dotyczy 

budynków użytkowanych) z zastrzeżeniem, iż dla Zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się 

w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31.12.2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30% 

kosztów kwalifikowanych Zadania. 

Osoby uprawnione do udziału w programie - osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami 

wieczystymi budynków mieszkalnych. 

Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w trybie ciągłym, do 30 września każdego roku lub do 

wyczerpania puli środków przyznanych przez Fundusz danemu bankowi na dany rok kalendarzowy  

w zależności co nastąpi wcześniej. 

Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, oraz szczegółowe informacje dotyczące programu zamieszczone są na 

stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl w zakładce Dla Beneficjentów/Osoby fizyczne. 

Za koszty kwalifikowane Zadania uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym związane z 

realizacją Zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:  

1. sporządzenie audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego;  

2. zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót 

budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;  

     Koszty kwalifikowane dotyczące prac dociepleniowych nie mogą przekroczyć:  

1) docieplenie ścian – 150,00 zł/m
2
 wykonanego docieplenia;  

2) docieplenie stropodachu/dachu - 120,00 zł/m
2
 wykonanego docieplenia;  

3) wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych spełniających poniższe 

standardy techniczne – 600,00 zł/m
2
 dokonanej wymiany, przy czym  

a) dla stolarki okiennej współczynnika przenikania ciepła powinien wynosić U≤ 0,9 W/m2K, 

b) dla drzwi zewnętrznych i garażowych powinien wynosić U≤ 1,3 W/m2K. 

3. zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz 

wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;  

         Koszty kwalifikowane wskazane powyżej nie mogą przekroczyć:  

1) dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej; 

2) dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej;  

3) dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła:  

a) z powietrznym wymiennikiem ciepła - 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej;  

b) pozostałe - 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej;  

4) odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;  

5) wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, 

 z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;  

6) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może 

przekroczyć 2.500,00 zł za 1m
2
 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;  

7) koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się 

wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub 

http://www.zainwestujwekologie.pl/
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modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od 

węzła grupowego); 

8) zakup i montaż instalacji rekuperatorów;  

9) zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do 

pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu 

Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła. 

Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na 

termomodernizację budynków w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, przy 

czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji 

nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł 

odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10.000,00 zł. 

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez Wnioskodawcę w banku, który zawarł 

umowę o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego 

Programu wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału, na 

obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach.  
 

Szczegółowych informacji można uzyskać w wybranym banku. 
 

Pytania można kierować również do Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

 mailem: doradztwo@wfosigw.lodz.pl, 

 telefonicznie: 42 663 41 41 (-42, -43, -44), 

 osobiście w siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118 w Łodzi. 
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