Programy wspierające działania w ograniczeniu niskiej emisji
dla mieszkańców Bielska-Białej – rok 2021
1. Projekt GRANTOWY PONE pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe
w Bielsku-Białej” mający na celu likwidację starych źródeł ciepła na paliwa stałe
w budynkach jednorodzinnych jedno i dwulokalowych będących w trakcie lub po
termomodernizacji, planowany do realizacji przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
 bardzo wysoki poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych netto,
 maksymalna oszczędność pieniędzy: 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę
ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub
energią elektryczną,
 dostępność: z programu może skorzystać każdy właściciel budynku
jednorodzinnego w trakcie lub po termomodernizacji (albo oddanego do użytku
po 2008 roku) bez względu na wysokość dochodów,
 elastyczność: można łączyć z rządowym programem CZYSTE POWIETRZE
w zakresie innym niż wymiana źródła ciepła np. na wykonanie
termomodernizacji.
UWAGA! Projekt podlega ocenie przez organizatora konkursu tj Zarząd
Województwa Śląskiego. Planowany termin oceny to grudzień 2021. Projekt będzie
realizowany w latach 2022-2023, pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny
w konkursie.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 19.04.2021 - 19.05.2021.
2. Program PONE - wymiana starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe ekologiczne
źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych jedno i dwulokalowych oraz lokalach
mieszkalnych np. w kamienicach, realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
 wysoki poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowanych brutto,
 maksymalna oszczędność pieniędzy: 16.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła
lub 8.000 zł na nowe źródło ciepła (sieć ciepłownicza, kondensacyjne kotły lub piece
gazowe i olejowe oraz elektryczne źródła ciepła),
 dostępność: z programu może skorzystać każdy właściciel budynku
jednorodzinnego lub mieszkania w budynku wielorodzinnym bez względu na
wysokość dochodów,
 swoboda w wyborze celów: można wymienić stary piec lub kocioł zasilany paliwem
stałym na nowoczesne źródło ciepła bez konieczności termomodernizacji,
 elastyczność: można łączyć z programem CZYSTE POWIETRZE do wysokości wkładu
własnego.

UWAGA! Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu Umowy
dotacyjnej.
TERMIN NABORU: zapisy na listę oczekujących w trybie ciągłym (obecny okres
oczekiwania ok. 2 lata)

3. Program CZYSTE POWIETRZE, dla właścicieli domów jednorodzinnych, realizowany
przez WFOŚiGW w Katowicach:
 bardzo szeroki zakres celów finansowania: wymiana, zakup i montaż źródła
ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła, instalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród
budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja (audyt energetyczny,
dokumentacja projektowa),
 duża dostępność: realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą
złożenia wniosku,
 wsparcie rodzin o niższych dochodach:
dochód roczny Wnioskodawcy stanowiący podstawę obliczenia podatku nie
większy niż do 100.000 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny netto określony
na głowę mieszkańca wynosi:
- gospodarstwo wieloosobowe - do 1.400 zł/os,
- gospodarstwo jednoosobowe - do 1.960 zł/os,
stosuje się podwyższony poziom dofinansowania.
 szeroki zakres dofinansowania i kompleksowość:
 Intensywność dofinansowania i maksymalne kwoty dotacji wybranych
elementów dla podstawowego poziomu dofinansowania:
- kocioł gazowy kondensacyjny - 30%, ale do 4.500 zł,
- pompa ciepła powietrze/woda - 30%, ale do 9.000 zł,
- instalacja c.o. i .c.w.u. - 30%, ale do 4.500 zł,
- wentylacja mechaniczna - 30%, ale do 5.000 zł,
- audyt energetyczny - 100%, ale do 1.000 zł,
- ocieplenie przegród budowlanych - 30%, ale do 45 zł/m2,
 Maksymalna suma możliwych dotacji dla podstawowego poziomu
dofinansowania to 25.000 zł. Kwota ta może być powiększona o 5.000 zł
w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej.
 Intensywność dofinansowania i maksymalne kwoty dotacji wybranych
elementów dla podwyższonego poziomu dofinansowania:
- kocioł gazowy kondensacyjny - 60%, ale do 9.000 zł,
- pompa ciepła powietrze/woda - 60%, ale do 18.000 zł,
- instalacja c.o. i .c.w.u. - 60%, ale do 9.000 zł,
- wentylacja mechaniczna - 60%, ale do 10.000 zł,

- audyt energetyczny - 100%, ale do 1.000 zł,
- ocieplenie przegród budowlanych - 60%, ale do 90 zł/m2,
 Maksymalna suma możliwych dotacji dla podwyższonego poziomu
dofinansowania to 32.000 zł. Kwota ta może być powiększona o 5.000 zł
w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej.
 łatwość wnioskowania:
- przez Internet,
- osobiście lub pocztą do WFOŚiGW w Katowicach,
- wkrótce za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz
niektórych banków.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW: nabór ciągły – umowy zawierane do 31.12.2027r.

4. Ulga podatkowa na przedsięwzięcia termomodernizacyjne:
 dodatkowa oszczędność pieniędzy:
Od 01.01.2019r. obowiązuje odliczenie od podstawy do opodatkowania
wydatków
poniesionych
przez
podatnika
na
przedsięwzięcia
termomodernizacyjne do kwoty 53.000 zł. Limit ten dotyczy wszystkich
realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych
budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli kwota
odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas
podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od
końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Więcej informacji: Ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 2246).

UWAGA! Ulga podatkowa obowiązuje dla inwestycji już zrealizowanych w tej części,
w której były sfinansowane ze środków własnych (po odjęciu ewentualnych dotacji
z innych źródeł).

