
Informacja o programie 

 

W programie mogą wziąć udział osoby chcące wymienić źródło ciepła dopiero  

po podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania 

 

    Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich 

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego 

oraz: 

• zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym 

standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy 

ciepła powietrze/powietrze, 

• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

• Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie 

także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. 

 

Kto jest beneficjentem końcowym i osoba uprawnioną do składania wniosku? 

        Beneficjentami programu „Ciepłe mieszkanie” mogą być wyłącznie osoby spełniające 

poniższe kryteria: 

• podstawowy poziom dofinansowania: dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie 

może przekroczyć kwoty 120.000 zł wówczas dofinansowanie wynosi do 35% 

kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, 

 

• podwyższony poziom dofinansowania: właściciel/współwłaściciel musi spełniać 

kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać: 

           – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 342 zł)   

           – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 673 zł). dofinansowanie  wówczas    

wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 tys. zł na jeden lokal 

mieszkalny 

• najwyższy poziom dofinansowania, miesięczny dochód na osobę nie może 

przekraczać: 

    – w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 260 zł)   

                – w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (900 zł). 

dofinansowanie wówczas wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 

tys. zł na jeden lokal mieszkalny . W przypadku 2 i 3 poziomu dofinansowania niezbędne 

będzie przedłożenie stosownego zaświadczenie o wysokości dochodów. 

Jednocześnie informuję, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od 

przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu.  

 

Gmina Strzelno zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego 

„Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.  


