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„Ciepło z powietrza – wymiana źródeł 
ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w 
Dąbrowie Górniczej”

Spotkanie informacyjne w sprawie Projektu pt. 

Spotkanie konsultacyjne on-line 25.03.2021 r. 



✓Kompleksowe usługi doradcze dla jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw 
w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy 
unijnych oraz krajowych.

✓Projekty koncepcyjne, wykonawcze oraz 
powykonawcze inwestycji.

✓Programy funkcjonalno – użytkowe.

✓Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych 
do sieci dystrybucyjnej.

✓Audyty efektywności energetycznej.

✓Sprzedaż, montaż oraz serwis instalacji OZE.

✓Doradztwo w zakresie realizacji założeń 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

✓ Innowacyjna platforma informatyczna do 
zarządzania gospodarką niskoemisyjną przez JST 
(iPGN).

Semper Power Sp. z o.o.



• woj. lubelskie: Gmina Karczmiska (solary), Gmina Karczmiska (PV), Miasto 
Łuków, Miasto Zamość, Miasto Lublin, 
Gmina Terespol;

• woj. łódzkie: Gmina Mniszków, Miasto Skierniewice, Gmina Żarnów;

• woj. mazowieckie: Gmina Iłża, Gmina Pokrzywnica, Powiat Pułtuski,
Miasto i Gmina Gąbin, Miasto Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Sochaczew;

• woj. śląskie: Gmina Krupski Młyn, Gmina Wielowieś, Miasto Myszków
(solary), Miasto Myszków (PV), Gmina Świerklaniec (2018 i 2020 ), Gmina
Zbrosławice; Gmina Psary (lampy hybrydowe, PV dla budynków
użyteczności publicznej), Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina Nędza, Gmina
Lelów, Gmina Krupski Młyn (2018,2019,2020), Gmina Jejkowice, Gmina
Gaszowice, Gmina Tarnowskie Góry, Gmina Tworóg, Gmina Lyski, Miasto
Tychy, Gmina Ożarowice, Gmina Psary (2018 i 2020), Gmina Radzionków,
Gmina Pilchowice, Gmina Rudziniec, Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina
Miasteczko Śląskie, Gmina Toszek,

• woj. opolskie: Miasto Strzelce Opolskie, Gmina Rudniki, Gmina Jemielnica;

• woj. dolnośląskie: Gmina Złoty Stok, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina
Szczytna, Gmina Bardo; Gmina Ząbkowice Śląskie

• woj. podkarpackie: Gmina Kańczuga, Gmina Fredropol, Gmina Miejska
Mielec;

• woj. podlaskie: Gmina Miasto Zambrów, Gmina Narew;

• woj. kujawsko-pomorskie: Gmina Miasto Chełmża;

• woj. wielkopolskie: Gminy: Kobyla Góra, Czajków, Kraszewice, Przygodzice,
Jaraczewo;

• Miasta: Nowe Skalmierzyce, Kalisz, Odolanów, Krotoszyn, Ostrzeszów,
Sulmierzyce

Zrealizowane projekty OZE dla Gmin 



• Gmina Mierzęcice

• Gmina Złoty Stok *

• Gmina Bardo*

• Gmina Szczytna *

• Gmina Lewin Kłodzki *

• Miasto Strzelce Opolskie

• Miasto Myszków

• Miasto Chełmża

• Gmina Świerklaniec

• Gmina Zbrosławice

• Gmina Czajków

• Gmina Głogów Małopolski

• Gmina Czajków *

• Gmina Raków *

• Gmina Szydłów *

• Gmina Ostrzeszów *

• Powiat Średzki

• Gmina Miasteczko Krajeńskie

• Gmina Czerwionka – Leszczyny

• Miasto Dąbrowa Górnicza

• Gmina Miasteczko Śląskie

• Gmina Działoszyce

• Powiat Średzki

• Gmina Kleszczewo

• Gmina Przystajń

Zrealizowane Nadzory Inwestorskie : 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhsG11ZbbAhUHY1AKHaPkAcAQjRx6BAgBEAU&url=http://de.tryjpedia.wikia.com/wiki/Inspektor&psig=AOvVaw3w0ApIp-pHUQEH3Kwjn2_G&ust=1526987293388844


Wymiana źródeł ciepła – założenia projektu

Przedmiotem projektu jest wymiana, która obejmuje trwałą likwidację źródeł ciepła: kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych spalających paliwa opałowe stałe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na powietrzne pompy
ciepła:
• typu powietrze-woda do c.o. wraz z c.w.u.,
• typu powietrze-powietrze do c.o.
wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji w obrębie kotłowni, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania, wraz z demontażem istniejącego źródła ciepła.
- Koszty kwalifikowane do 45,000 zł brutto
- Dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych



Wymiana źródeł ciepła – założenia projektu



✓ Tylko dla osób fizycznych, tylko dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych!
✓ Tylko na potrzeby bytowe budynku mieszkalnego, 
✓ Budynek zamieszkały oraz oddany do użytku, 
✓ Osoby z prawem do dysponowania budynku (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste),
✓ Dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Górnicza,
✓ Jeden mieszkaniec – jedna nieruchomość,   
✓ Liczba uczestników do ok. 100 instalacji,  
✓ Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym,
✓ Dyspozycyjność dla osób przeprowadzających weryfikację techniczną 

w miejscu zamieszkania!

Warunki udziału w Projekcie 



Warunki udziału w projekcie dla budynku
Wsparcie dotyczy tylko budynków mieszkalnych jednorodzinnych, charakteryzujących się
minimalnym standardem efektywności energetycznej, spełniające poniższe warunki:
I. budynek, w którym wykonano, w okresie do 10 lat, przynajmniej wymienione prace/ 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 
budynku: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub 
dachów (wystarczające jest, jeśli jeden ze wskazanych tu elementów będzie ocieplony, tj. strop 
lub podłoga na gruncie lub fundamenty lub stropodach lub dach – mając na uwadze, że 
ocieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie 

ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji. ); modernizacja lub wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków (wszystkie elementy 

muszą być zmodernizowane lub wymienione – zarówno okna jak i drzwi); 
Prace wskazane powyżej należy traktować łącznie – stanowią one minimalny zakres 

termomodernizacji pozwalający uznać, że budynek spełnia minimalny standard efektywności 
energetycznej.

II. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie 
wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie.



Warunki udziału w projekcie dla budynku cd.
Dopuszcza się zgłoszenie do udziału w projekcie budynków niespełniających tych
wymogów, pod warunkiem przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku, na
własny koszt Mieszkańca.

Termin na wykonanie działań termomodernizacyjnych nie może być późniejszy 
niż 31.12.2021 r.

Wraz ze złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, Potencjalny Uczestnik wyraża zgodę  na:
❑ wypełnienie karty inwentaryzacyjnej budynku;
❑ przeprowadzenie weryfikacji technicznej obiektu przez firmę Semper Power, 
❑ opracowanie – na podstawie wypełnionej przez niego karty inwentaryzacji – audytu 

określającego zapotrzebowanie budynku w ciepło, przez specjalistyczną firmę 
zewnętrzną, rekomendowaną i wybraną przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Weryfikacja techniczna wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu 
modernizacji energetycznej budynku i określi jej potencjalny zakres.



Harmonogram Pracy 

- Spotkanie informacyjne on-line z mieszkańcami 25.03.2021 r. 
- Nabór mieszkańców od 25.03 2021 r., do 14.04.2021 r.
- Wizje lokalne od 19.04 do 10.06.2021 r.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie do 30.06.2021 r.
- Ewentualny montaż do końca 2022 r. 
- Trwałość projektu do końca 2027 r. 



Pytania i odpowiedziNajczęściej Zadawane Pytania: 
- Czy mogę sam sobie wymienić źródło ciepła?  Nie 

- Czy mam wpływ na wybór Wykonawcy ? Nie

- Czy mam wpływ na markę produktów ? Nie 

- Czy w domu będę mieć remont ? Nie 

- Czy Wykonawca umówi się na montaż ? Teoretycznie tak  

- Czy będę musiał zapłacić od dotacji podatek PIT ? Nie 

- Czy mogę odpisać kwotę wkładu własnego od PIT w ramach ulgi? Tak ( rok 2021 ) 

- Czy muszę likwidować mój kocioł po montażu pompy ? Tak 

- Kto będzie montował urządzenie ? – Wykonawca wybrany w przetargu przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza 



Pytania i odpowiedzi



Dziękuję za uwagę i zachęcam

do współpracy

Krzysztof Lipka

k.lipka@semperpower.pl

www.semperpower.pl

mailto:k.lipka@semperpower.pl

