Gmina Nowy Staw ogłasza nabór chętnych do uczestnictwa w programie
„Ciepłe Mieszkanie”

Zachęcamy właścicieli i współwłaścicieli mieszkań w domach wielorodzinnych do udziału w
programie „Ciepłe Mieszkanie” stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie
prowadzony jest do 2 września 2022 r. Deklaracje można składać osobiście lub listownie na
adres Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, lub
elektronicznie na adres: um@nowystaw.pl.
Deklaracja – Ciepłe Mieszkanie
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w
lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026, a jego budżet wynosi 1 400 000 zł.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy) na efektywne energetycznie pompy ciepła, kotły
gazowe, piece na pellet, ogrzewanie elektryczne przyłącze do sieci ciepłowniczej, czy na
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ponadto dofinansowanie obejmuje także
modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki
drzwiowej oraz dokumentację projektową.
Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od
dochodów beneficjenta i może wynosić maksymalnie od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.
Program obejmuje trzy poziomy intensywności dofinansowania: podstawowy, podwyższony i
najwyższy. Wszystkie wymienione poziomy są zależne od uzyskanych dochodów. Od 1
sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. liczony jest dochód za rok 2021.
Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku na właściwym
formularzu i podpisaniu umowy z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane
za niekwalifikowane. Zakończenie przedsięwzięcia jest równoznaczne z datą wystawienia
ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac objętych umową o
dofinansowanie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć
31.12.2025 r. Szczegółowy okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez
beneficjentów zostanie określony w regulaminie naboru stworzonym przez gminę.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://
czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez
NFOŚiGW: https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Sylwią Legutko
(55) 271 51 00 wew. 43, s.legutko@nowystaw.pl

