
Najczęściej zadawane pytania. 
1. Kto może ubiegad się o finansowanie dowymiany kotła? 

O dofinansowanie do wymiany kotła może ubiegad się osoba fizyczna posiadająca 
tytuł prawny do budynku / lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie miasta 
Jasła, tj. właściciel we własnym imieniu – napodstawie księgi wieczystej lub innego 
udokumentowanego tytułu prawnego do nieruchomości. 
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą złożyd 
czytelny podpis na wniosku. Możliwe jest złożenie wniosku przez jednego 
współwłaściciela na podstawie pełnomocnictwa innegowspółwłaściciela. 
 
Ponadto, wnioskowad może osoba nieposiadająca zaległych zobowiązao finansowych 
z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Jasła. 
 

2. Do kiedy możliwe jest składanie wniosków? 
Wnioski należy składad do 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, 
Kancelaria pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres 
urzad@um.jaslo.pl poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza 
wniosku. 
 

3. Czy możliwe jest składanie wniosków elektronicznie? 
TAK. Wnioski można składad droga elektroniczną poprzez przesłanie skanu 
wypełnionego i podpisanego formularza wniosku na adresurzad@um.jaslo.pl. 
 

4. Jaki zakres robót możliwy będzie do dofinansowania? 
W ramach naboru wniosków możliwe będzie: 
a) zastąpienie pieców/kotłów na paliwa stałe: kotłem gazowym o sprawności powyżej 
90 % lub kotłem na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub kotłem 
węglowym klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (w tym zakresie konieczny jest 
odrębny projekt dotyczący tylko wymiany pieców węglowych na wysokosprawne 
węglowe kotły klasy 5), 
b) sfinansowanie części kosztów przebudowy, montażu wewnętrznych instalacji CO 
i CWU – w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku 
w ciepło. 
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. 
Dotychczasowe urządzenia będą wymagały likwidacji. 
 

5. Czy dofinansowanie jest przyznawane tylko osobom o niskich dochodach? 
NIE.Dofinansowanie mogą otrzymad osoby fizyczne posiadające wysokoemisyjny, 
nieekologiczny piec lub kocioł na paliwo stałe, jako jedyne źródło 
ogrzewaniabudynku/lokalu mieszkalnego i chcące zamienid go na inne ekologiczne 
ogrzewanie, spełniającwymagania Regulaminu naboru wniosków. 
 

6. Na jaką kwotę dofinansowania mogę liczyd i czy każdy dostanie tyle samo? 
Dofinansowanie przyznawane jest w każdym przypadku w wysokości maksymalnie 
70% kosztów netto (bez podatku VAT)inwestycji, pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie. W przypadku montażu w budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 



8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeo, np. w budynku gospodarczym 
podatek VAT wyniesie 23%. 
 

7. Kiedy możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji? 
W oparciu o złożone przez mieszkaoców wnioski o przystąpienie do projektu, Miasto 
Jasło zawnioskuje o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 
Termin ogłoszenia naboru wniosków dla gmin planowany jest na II połowę 2018 roku. 
Ocena wniosków trwa ok. 6 miesięcy i ogłoszenie wyników planuje się na I kwartał 
2019 r. Pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, Miasto Jasło 
będzie mogło przystąpid do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. 
Rozpoczęcie wymiany pieców / kotłów może nastąpid najwcześniej w II kwartale 
2019 r. 
 

8. Czy mogę ubiegad się o dofinansowanie, jeżeli już wykonałem wymianę ogrzewania 
węglowego naproekologiczne? 
NIE. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na już zrealizowane zadanie we 
własnym zakresie. W ramach ogłoszonego naboru nie dopuszcza się finansowania 
działao rozpoczętych przez mieszkaoca w zakresie zakupu i/ lub montażu danego 
kotła przed uzyskaniem dofinansowania. 
 

9. Czy dofinansowanie można otrzymad dla nowego domu - nie do wymiany czy 
likwidacji kotłowi lecz montażu nowej kotłowni? 
NIE. W ramach projektu konieczne jest potwierdzenie likwidacji nieefektywnego 
źródła ciepła. 
 

10. Gdzie znaleźd informacje na temat mocy starych pieców węglowych? 
Informację o mocy starego pieca można odczytad z tabliczek umieszczonych przez 
producenta napiecu. Informacje takie powinny także znajdowad się w dokumentacji 
zakupu tego urządzenia. 
Podstawą weryfikacji danych w przypadku braku możliwości odczytania mocy 
likwidowanej kotłowni będzie oświadczenie mieszkaoca.  
 

11. Ile wynosi okres trwałości przedsięwzięcia? 
Okres trwałości inwestycji i osiągnięcia efektu ekologicznego wynosi 5 lat. W okresie 
tym,mieszkaniec nie będzie mógł dokonad jego likwidacji celem zakupu innego źródła 
ciepła. 

 
12. Czy przedsiębiorcy mogą otrzymad dofinansowanie do wymiany kotłowni 

węglowych? 
NIE.W ramach projektu finansowana jest wymiana kotłów w budynkach 
mieszkalnych. 


