
Dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach 

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań 
realizowanych przez mieszkańców województwa 

śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” 



Dofinansowanie – w postaci dotacji. 

Osoby fizyczne - właściciele/współwłaściciele budynków jednorodzinnych. 

Kto może otrzymać dotację? 

Co można otrzymać? 

budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.  



Na co można uzyskać dotację i w jakiej wysokości? 

Zakres rzeczowy:                                                                                                         
Maksymalne 
dofinansowanie, 
zł 

Dotacja 25%  kosztów zadania lecz nie więcej niż: 

Źródło ciepła 

1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem 
automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg 
kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 

4 500 

1.2 Kocioł gazowy 3 000 

1.3 Kocioł olejowy 3 000 

1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 
klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN 
EN303-5:2012 

4 500 

1.5 Kocioł elektryczny 2 500 

1.6 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do 
sieci cieplnej 

2 000 

1.7 Powietrzna pompa ciepła 7 500 

1.8 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12 500 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
2.1 Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji 
c.o. 

 5 000 



Dotacja 15% kosztów zadania lecz nie więcej niż: 

Zabudowa systemów grzewczych do podgrzewu 
ciepłej wody użytkowej (do wyboru jedno źródło) 

1.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z 
normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z 
badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 
12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak 
jakości „Solar Keymark” 

2 250 

1.2 Powietrzna pompa ciepła 4 500 

1.3 Pompa ciepła (gruntowe i pozostałe) 7 500 

Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, 
do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.  

Termomodernizacja 

2.1. Docieplenie ścian 3 750 

2.2. Docieplenie stropodachów i dachów 2 250 

2.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3 000 

Na co można uzyskać dotację i w jakiej wysokości? 

Kiedy można składać wniosek? 

Od dnia 15.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r., w godzinach pracy Funduszu – 
osobiście lub przesłać pocztą. 



Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest 
wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. 
fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.  

Tzn. jeżeli ktoś nie likwiduje dotychczasowego kotła na 
węgiel/drewno, to nie otrzyma dofinansowania. 

Dotacja podlega opodatkowaniu – WFOŚiGW wystawi PIT 8c. 

Przy rozliczeniu akceptowane będą tylko faktury z 8% VAT-em; nie można 
otrzymać dotacji na samodzielny  zakup  materiałów  oraz  samodzielny montaż 
urządzeń. 
   



Dofinansowaniem w ramach Programu nie są objęte i nie wchodzą w koszt zadania 
m.in. prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia itp. 

Kocioł należy wymienić (wraz z pozostałymi działaniami wskazanymi we wniosku) 

najpóźniej do 31.05.2018 rok. 

Można łączyć dofinansowanie w ramach programu „Smog stop” z innymi 
dofinansowaniami (np. z gminy) o ile tamte tego nie zakazują. 



Termin składania wniosków : 15 – 26.05.2017 rok. 

 

Koszty kwalifikowane: przy udzielaniu dofinansowania pod uwagę będą brane 

koszty  poniesione w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. 

 

Kryteria oceny: w pierwszej kolejności : 

• efektywność ekologiczno – energetyczna, koszty uzyskania efektu ekologicznego, 

W przypadku, gdy pula środków nie ulegnie wyczerpaniu: 

• efektywność ekologiczno – energetyczna, koszty uzyskania efektu ekologicznego, 

kompleksowość zadania. 



1. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub wydruk z Internetu 
(Elektroniczne Księgi Wieczyste) 
 

2.  Zdjęcie obecnego źródła ciepła – w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowane 
przed dniem 15.05.2017 r. oraz budynku przewidzianego do termoizolacji, 
 

3.  W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed 
dniem 15.05.2017 r. imienny dokument zezłomowania – karta przekazania 
odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiór pieców kaflowych lub trzonów 
kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac), 
 

4. Dokumenty zatwierdzające zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub 
potwierdzające wystąpienie  Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie 
tych dokumentów, 
 

5. Zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na wystąpienie z wnioskiem  
o dofinansowanie. 

Załączniki do wniosku: 



Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów (wzór wniosku, 
oświadczenia, protokołu, regulamin) można znaleźć na stronie internetowej 
WFOŚiGW w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html  

Od 9 maja 2017 r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie 
WFOŚiGW w Katowicach na ul. Plebiscytowej 19, na parterze, który będzie 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. 

Uruchomiono Telefon kontaktowy: 32 60 32 252 
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Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł V klasy na ekogroszek wraz z 
dostosowaniem instalacji w kotłowni – faktura za zakup i montaż kotła oraz 
przeróbki w kotłowni na kwotę 20 000 zł. We wniosku podano szacowane 
nakłady inwestycyjne 20 000 zł. Kotła przed złożeniem wniosku o dotację 
jeszcze nie wymieniono. 
 

Przykład 1. 

Przy wymianie na kocioł węglowy dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 
4500 zł. 
 
25% z kwoty 20 000 zł to 5 000 zł, ale kwota przekracza maksymalną kwotę 
dotacji 4500 zł, więc dotacja wyniesie 4 500 zł. 



Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł V klasy na ekogroszek wraz z 
dostosowaniem instalacji w kotłowni – faktura za zakup i montaż kotła oraz 
przeróbki w kotłowni na kwotę 20 000 zł. We wniosku podano szacowane 
nakłady inwestycyjne 16 000 zł. Kotła przed złożeniem wniosku o dotację 
jeszcze nie wymieniono. 

Przykład 2. 

Przy wymianie na kocioł węglowy dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 
4500 zł. 
 
We wniosku podano kwotę 16 000 i od tej kwoty będzie liczona, czyli - 
dotacja25% z kwoty 16 000 zł to 4 000 zł, kwota nie przekracza 
maksymalnej kwoty dotacji 4500 zł, więc dotacja wyniesie 4 000 zł. 



Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z dostosowaniem instalacji w 
kotłowni – faktura za zakup i montaż kotła oraz przeróbki w kotłowni na kwotę 
10000 zł. We wniosku podano szacowane nakłady inwestycyjne 10000 zł. Kotła 
przed złożeniem wniosku o dotację jeszcze nie wymieniono. 
Planowana jest jeszcze modernizacja instalacji c.o. – faktura za modernizację 
instalacji na kwotę 15 000 zł. Instalację przed złożeniem wniosku o dotację jeszcze 
nie zmodernizowano. 

Przykład 3. 

Przy wymianie na kocioł gazowy dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 3000 zł. 
Przy modernizacji instalacji c.o. dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 5000 zł. 
 
25% z kwoty 10 000 zł to 2500 zł, kwota nie przekracza maksymalnej kwoty dotacji 
3000 zł, więc dotacja wyniesie 2 500 zł na wymianę kotła. 
25% z kwoty 15 000 zł to 3750 zł, kwota nie przekracza maksymalnej kwoty dotacji 
5000 zł, więc dotacja wyniesie 3750 zł na wymianę kotła. 
 
Łącznie dotacja wyniesie 2500 + 3750 = 6 250 zł 



Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł V klasy na ekogroszek wraz z 
dostosowaniem instalacji w kotłowni – faktura za zakup i montaż kotła oraz 
przeróbki w kotłowni na kwotę 20 000 zł. We wniosku podano szacowane 
nakłady inwestycyjne 20 000 zł. Kocioł wymieniono w 2016 roku. 
 

Przykład 4. 

Nie ma możliwości pozyskania dotacji, ponieważ wymianę zrealizowano 
przed 1 stycznia 2017 roku. 



Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł V klasy na ekogroszek wraz z 
dostosowaniem instalacji w kotłowni – faktura za zakup i montaż kotła oraz 
przeróbki w kotłowni na kwotę 20 000 zł. We wniosku podano szacowane 
nakłady inwestycyjne 20 000 zł. Kocioł wymieniono w 2016 roku. 
 

Przykład 5. 

Nie ma możliwości pozyskania dotacji, ponieważ wymianę zrealizowano 
przed 1 stycznia 2017 roku. 



Przykłady 

Wymiana kotła węglowego na kocioł V klasy na ekogroszek wraz z 
dostosowaniem instalacji w kotłowni i montażem wkładu kominowego – 
faktura za zakup i montaż kotła oraz przeróbki w kotłowni na kwotę 30 000 
zł. We wniosku podano szacowane nakłady inwestycyjne 30 000 zł. Kocioł 
wymieniono w lutym 2017 roku – przed złożeniem wniosku o dotacje. 
 

Przykład 6. 

Przy wymianie na kocioł węglowy dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 
4500 zł. 
 
25% z kwoty 30 000 zł to 7500 zł, ale kwota przekracza maksymalną kwotę 
dotacji 4500 zł, więc dotacja wyniesie 4 500 zł. 



Przykłady 

Planowana wymiana kotła olejowego na gazowy.   

Przykład 7. 

Nie ma możliwości pozyskania dotacji, ponieważ warunkiem pozyskania 
dotacji jest likwidacja kotła na paliwo stałe. 
 



Przykłady 

Planowana wymiana kotła węglowego na pompę ciepła powietrzną do c.o. 
i c.w.u. Faktura za zakup i montaż pompy ciepła oraz przeróbki w kotłowni 
na kwotę 60 000 zł. We wniosku podano szacowane nakłady inwestycyjne 
60 000 zł. 

Przykład 8. 

Przy wymianie na pompę ciepła dotacja wynosi 25%, ale nie więcej niż 
7500 zł. 
 
25% z kwoty 60 000 zł to 15000 zł, ale kwota przekracza maksymalną 
kwotę dotacji 7500 zł, więc dotacja wyniesie 7 500 zł. 



Dane kontaktowe doradców energetycznych: 
Region Zachodni, obejmujący powiaty: tarnogórski, 
gliwicki, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie 
Elżbieta Kisiel – kierownik zespołu 
tel. (32) 60 32 268, e-mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl 

Region Północny, obejmujący powiaty: 
kłobucki, częstochowski, lubliniecki, 
Częstochowę, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Chorzów 
Ryszard Mocha 
tel. (32) 60 32 266, e-mail: 
r.mocha@wfosigw.katowice.pl 

Region Wschodni, obejmujący powiaty: 
myszkowski, zawierciański, będziński, 
Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice, 
Jaworzno, Tychy 
Łukasz Balion 
tel. (32) 60 32 267, e-mail: 
l.balion@wfosigw.katowice.pl 

Region Południowo-zachodni, obejmujący 
powiaty: raciborski, wodzisławski, mikołowski, 
pszczyński, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój 
Szymon Twardoń 
tel. (32) 60 32 269, e-mail: 
s.twardon@wfosigw.katowice.pl  

Region Południowy, obejmujący powiaty: 
bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Białą, 
Rudę Śląską, Katowice 
Wioletta Jończyk 
tel. (32) 60 32 265, e-mail: 
w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl 



Ryszard Mocha 

Zespół Doradców Energetycznych 

r.mocha@wfosigw.katowice.pl 

(32) 60 32 266 


