
„Wymiana urządzeń 

grzewczych na terenie 

Gminy Słupia”



Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

*Środki rozdysponowywane są w formie naboru konkursowego w ramach Działania 4.4

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”.

*Dofinansowanie na:

*wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej

ekologiczne;

* inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na

energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na

nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.

*Termin początku składania wniosków zaplanowany do 14 lutego 2020 r.



Alokacja

*Przewidywana alokacja konkursu: 21 012 962,40 zł

*Poprzedni konkurs opiewał na 21 340 101,15 PLN – dofinansowanie otrzymała tylko Gmina 

Lubochnia dla której przygotowywaliśmy dokumenty (wartość dofinansowania 1 871 

416,00)

*Ogólny poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych.

*Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

*Podatek VAT w przypadku montażu kotła będącym OZE wynosi 8%.

*Wkład własny mieszkańców: podatek VAT + podatek od dotacji



RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 –

Projekt Parasolowy

*Beneficjentami działania są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

*Formuła Projektu Parasolowego pozwala na złożenie wniosku przez JST skierowanego dla

gospodarstw domowych.

*JST spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, PFU, przeprowadzenie

przetargu zgodnie z Pzp, nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie projekt z Urzędem

Marszałkowskim oraz monitoring trwałości projektu (5 lat od płatności końcowej z Urzędu

Marszałkowskiego).

*Zgodnie z RPO WŁ 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, standard

efektywności energetycznej budynku wyrażony maksymalną wartością wskaźnika EPH+W. Standard

zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną w przypadku domów

jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok), zaś dla domów wielorodzinnych nie

może przekroczyć wartości 135 kWh/(m2 x rok), budynków użyteczności publicznej 95 kWh/(m2 x

rok).



*W wyniku realizacji projektu musi nastąpić redukcja emisji CO2 o co najmniej 

30% w odniesieniu do instalacji sprzed realizacji projektu.

*Wydatki dotyczące robót nie związanych z wymianą źródła ciepła – wydatki te 

nie mogą przekroczyć 300 PLN za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, a 

jednocześnie nie mogą wynosić więcej niż 45 000 PLN dla budynku,

*b. wydatki nie wynikające z oceny energetycznej budynku, niezbędne do realizacji 

projektu (np.: obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych 

elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, koszty zakupu butli na gaz).

*Energia cieplna z wykorzystaniem na cele socjalno-bytowe.

Wydatki kwalifikowalne 



Kotły na biomasę



Jak to działa?

1. Zasobnik na paliwo

2. Układ podawania paliwa

3. Wentylator nadmuchowy

4. Palnik z automatycznym zapłonem

5. Regulator elektroniczny



Kotłownia



Koszty – szacunkowe 

Kotły na pellet - dofinansowanie w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych

Moc kotła [kW]
Szacowana cena 

[netto]
Vat 8%

Szacowna cena rynkowa    

[brutto] [Vat 8 %]

Szacowany całkowity 

wkład własny

12 16 000,00 zł 1 280,00 zł 17 280,00 zł 1 280,00 zł

15 17 000,00 zł 1 360,00 zł 18 360,00 zł 1 360,00 zł

20 18 500,00 zł 1 480,00 zł 19 980,00 zł 1 480,00 zł

25 21 000,00 zł 1 680,00 zł 22 680,00 zł 1 680,00 zł

30 24 000,00 zł 1 920,00 zł 25 920,00 zł 1 920,00 zł

Do wkładu własnego należy doliczyć wartość podatku od dotacji.



Kotły na 

gaz płynny



Funkcjonalność

1. Dwufunkcyjny

2. Kondensacyjny

3. Zamknięta komora spalania

4. Możliwość rozbudowy o zasobniki 

i sterowniki

5.  Naścienny lub stojący



Komin



Kotłownia



Kotły gazowe – dofinansowanie w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych

Moc kotła [kW]
Szacowana cena 

[netto]
Vat 8%

Szacowna cena rynkowa    

[brutto] [Vat 8 %]

Szacowany całkowity 

wkład własny

15 9 000,00 zł 720,00 zł 9 720,00 zł 720,00 zł

20 10 000,00 zł 800,00 zł 10 800,00 zł 800,00 zł

25 11 000,00 zł 880,00 zł 11 880,00 zł 880,00 zł

30 12 000,00 zł 960,00 zł 12 960,00 zł 960,00 zł

Koszty – zakup i montaż

Do wkładu własnego należy doliczyć wartość podatku od dotacji.



Zbiorniki na gaz płynny

Szacunkowe ceny naziemnych zbiorników 

(zakup, dostawa, montaż): 

- 2700l – 10 000,00 zł netto

- 4850l – 12 000,00 zł netto 

- 6400l – 15 000,00 zł netto 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek 

Vat 23%. Zakup butli jest także 

dofinansowany.

Zbiorniki podziemne są droższe od 

naziemnych - dopłata około 4 tys. zł netto. 

Przy instalacjach gazowych należy doliczyć 

koszty projektów technicznych wraz z 

uzyskaniem pozwoleń ok. 2 tys. zł netto. 



Posadowienie butli na działce

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one umieszczone:

• 5 m od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień 

terenu 

• 3 m przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV

• 15 m przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub 

większym od 1 kV

Zbiorniki naziemne 
(podziemne)

Odległość od budynków, garaży, 
pomieszczeń gospodarczych 

Odległość od granicy 
działki

Butla 2700 3 m   (1) 1,5 m   (0,5)

Butla 4850 5 m  (2,5) 2,5 m  (1,75)

Butla 6700 7,5 m   (3) 3,75 m  (1,5)



Pompy Ciepła



















Jak dobrać instalację moc pompy ciepła?

Zapotrzebowanie na ciepło budynku, dobór mocy pompy

Budynek pasywny – 10-25 W/m2

Budynek niskoenergetyczny – 40-50 W/m2

Nowe budownictwo (dobra izolacja) – 55-65 W/m2

Stare budownictwo (dobra izolacja)– ok. 70 W/m2



Odwierty

Grunt suchy, piaszczysty – 25 W/m

Grunt suchy, sucha glina – 35 W/m

Grunt wilgotny, wilgotna glina – 40 W/m

Grunt nasycony wodą (żwirek, piasek) – 60 W/m



Gruntowe pompy ciepła - dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych

Moc Pompy 

Ciepła (kW)

Szacowana 

cena netto
Odwierty 1m-110zł netto Vat 8%

Łączna cena z 

odwiertami brutto
Wkład własny 

10 30 000,00 zł 2x100 m 22 000,00 zł 4 160,00 zł 56 160,00 zł 4 160,00 zł 

14 34 000,00 zł 3x100 m 33 000,00 zł 5 360,00 zł 72 360,00 zł 5 360,00 zł 

17 36 000,00 zł 4x100 m 44 000,00 zł 6 400,00 zł 86 400,00 zł 6 400,00 zł 

Do wkładu własnego należy doliczyć wartość podatku od dotacji.



Powietrzne pompy ciepła wraz z montażem – dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych

Moc pompy [kW]
Szacowana cena 

[netto]
Vat 8%

Szacowna cena rynkowa    [brutto] 

[Vat 8 %]

Szacowany całkowity 

wkład własny

10 34 000,00 zł 2 720,00 zł 36 720,00 zł 2 720,00 zł

14 36 000,00 zł 2 880,00 zł 38 880,00 zł 2 880,00 zł

17 40 000,00 zł 3 200,00 zł 43 200,00 zł 3 200,00 zł

Do wkładu własnego należy doliczyć wartość podatku od dotacji.



Porównanie źródeł ciepła i spalanie paliw

Rodzaj Paliwa Ekogroszek/węgiel Pellet Gaz płynny Pompa ciepła

Wartość opałowa
śr. 24 MJ/kg 

(sprawność starego pieca 70%)
18-19 MJ/kg 25 MJ/l

Średnie zużycie paliwa  dla domu 

zbudowanego ok. 2000 r po 

termomodernizacji

o pow. 190 m2

6 t 6,2 t 4375 l 7700 kWh

Koszty
950 zł/t 

5.700 zł/rok

900 zł/t

5.580 zł/rok

1,50 zł/m3

6.562 zł/rok

0,61 zł / kwh

4.697 zł/rok

Czystość

Duże ilości pyłu unoszącego się 

w pomieszczeniu kotłowni.

Częste wybieranie popiołu z 

pieca.

Niewielkie ilości unoszącego się 

popiołu.

Popiół wybiera się tylko kilka razy 

na sezon.

Czysta kotłownia

Urządzenia zajmują małą 

przestrzeń.

Czysta kotłownia

Odpady

Posiada ok. 8-15 % popiołu co 

oznacza, że z 1 tony spalanego 

ekogroszku otrzymamy ok. 100 

kg popiołu.

Posiada 0,24 % popiołu co 

oznacza, że z 1 t spalonego 

pelletu otrzymamy ok. 2,4 kg 

popiołu, który można wykorzystać 

jako nawóz do ogródka.

Brak odpadów
Brak odpadów

Walory ekologiczne

Powoduje emisję dużej ilości 

dwutlenku węgla, siarki i pyłów

Pyły są toksyczne – palacz jest 

narażony na  niekorzystne ich 

działanie na drogi oddechowe

Paliwo odnawialne

100% redukcja CO2

i 75 % redukcji pyłów

Redukcja emisji CO2 na poziomie 

ok. 60% i więcej (w zależności od 

sprawność starego pieca)

niemal 100% redukcja emisji 

pyłów

Redukcja emisji CO2 na poziomie 

ok. 60% i niemal 90% redukcja 

emisji pyłów



Świadectwo energetyczne dla budynku 



Projekt Wymiany Pieców– dokumenty
Niezbędne dokumenty:

* Deklaracja/ankieta uczestnictwa w projekcie (nieruchomości tylko z uregulowaną własnością).

*W budynkach, które nie są oddane do użytkowania nie ma możliwości uzyskania dofinansowania.

* Świadectwo charakterystyki energetycznej/ocena energetyczna budynku potwierdzająca zapotrzebowanie na energię budynku

poniżej 150 kWh/m2/rok. (Obecnie nowobudowane domy muszą spełniać wskaźnik poniżej 95 kWh/m2/rok). Każdy budynek

powinien posiadać odrębne świadectwo.

* Ocena energetyczna oprócz wyliczeń wskaźnika EP musi określić moc nowego źródła ciepła, jakie zostanie zainstalowane

w budynku. Ponadto w świadectwie zostaną określone dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń (CO2, pyłów całkowitych, NOx)

i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji inwestycji, co pozwoli na weryfikację kryteriów dotyczących efektu ekologicznego.



Termin składania deklaracji uczestnictwa

*Koordynatorem projektu w Urzędzie Gminy jest Pani Justyna Józefecka tel.: tel. 

46 831 55 91 wew. 14

*W przypadku zainteresowania mieszkańców gminy uczestnictwem w projekcie 

Wójt Gminy podejmie decyzję o przygotowaniu kolejnych dokumentów 

niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

*Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty na rachunek Urzędu Gminy w 

wysokości 500,00 zł netto tj. 615,00 zł brutto.

*Opracowania ocen energetycznych dla budynków i doradztwo techniczne -

kontakt Piotr Rybak tel.: 537 509 011



Dziękujemy za uwagę


