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UWAGA! Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie"
Ruszył program Ciepłe Mieszkanie
Dofinansowanie dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych
Ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny
wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego
znajdującego się w budynku wielorodzinnym.
Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów
końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do
ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła
ciepła w budynku.

KRÓTKIE ABC PROGRAMU
Dla kogo jest program
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie
domowym i ustalona została na poziomie:
· podstawowym - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł,
· podwyższonym - do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł,
· najwyższym - do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 zł.

◊ Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120
tys. zł.
◊ Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w
gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

◊ Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to
maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego,
okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu
mieszkalnego oraz:
· zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu
powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym
standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
lokalu mieszkalnego, albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
· demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej
w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
· zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni
nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
· zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
· dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
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