
  
 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu 
udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy Rudniki na 
likwidację źródeł niskiej emisji                      
i zastąpienie ich rozwiązaniami 

proekologicznymi – koszty 
kwalifikowane 

 

Koszty kwalifikowane dla Wnioskodawców  uprawnionych uzyskania dotacji na likwidację 
źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi 

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz                  
w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności 
urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli 
wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające 
stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem                     
i normami. Szczegółowe wymagania określono w poniższych tabelach. 

Pompa ciepła  Zakup/montaż pompy ciepła z 
osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem.  

Pompy ciepła muszą spełniać 
w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń wymagania 
klasy efektywności 
energetycznej minimum A+ 
(dla temperatury zasilania 
55oC) na podstawie karty 
produktu i etykiety 
energetycznej.  

Kocioł gazowy 
kondensacyjny  

Zakup/montaż kotła 
gazowego kondensacyjnego              
z  osprzętem, sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą                  
i regulującą, układem 
doprowadzenia powietrza                 
i odprowadzenia spalin, 
zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem, 
zbiornikiem na gaz.  

Kotły gazowe kondensacyjne 
muszą spełniać w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń, 
wymagania klasy 
efektywności energetycznej 
minimum A na podstawie 
karty produktu i etykiety 
energetycznej.  
 

Kocioł olejowy 
kondensacyjny  

Zakup/montaż kotła 
olejowego kondensacyjnego          
z osprzętem, sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą                 
i regulującą, układem 
doprowadzenia powietrza                   
i odprowadzenia spalin, 
zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 

Kotły olejowe kondensacyjne 
muszą spełniać w odniesieniu 
do ogrzewania pomieszczeń, 
wymagania klasy 
efektywności energetycznej 
minimum A na podstawie 
karty produktu i etykiety 
energetycznej. 



  
 

zbiornikiem cwu z osprzętem, 
zbiornikiem na olej.  

Kocioł na węgiel Zakup/montaż kotła na węgiel 
z automatycznym 
podawaniem paliwa (węgiel 
kamienny w formie groszku) 
z osprzętem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą, 
układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia 
spalin, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem 

Kotły na węgiel muszą 
posiadać 
certyfikat/świadectwo 
potwierdzające spełnienie 
wymogów dotyczących 
ekoprojektu (ecodesign);  
Kotły na węgiel muszą 
posiadać klasę efektywności 
energetycznej minimum B 
na podstawie karty produktu               
i etykiety energetycznej;  
Dofinansowanie jedynie do 
kotłów z automatycznym 
podawaniem paliwa;  
Kocioł nie może posiadać 
rusztu awaryjnego lub 
przedpaleniska/brak 
możliwości montażu rusztu 
awaryjnego lub 
przedpaleniska;  
Dodatkowo źródła ciepła 
muszą docelowo spełniać 
wymogi aktów prawa 
miejscowego, w tym uchwał 
antysmogowych, co do 
kotłów i rodzajów paliwa, o 
ile takie zostały ustanowione 
na terenie położenia 
budynku/lokalu mieszkalnego 
objętego dofinansowaniem.  

Kocioł na pellet drzewny  Zakup/montaż kotła na pellet 
drzewny z automatycznym 
sposobem podawania paliwa z 
osprzętem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą, 
układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia 
spalin, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu z osprzętem.  

Kotły na pellet drzewny 
muszą posiadać 
certyfikat/świadectwo 
potwierdzające spełnienie 
wymogów dotyczących 
ekoprojektu (ecodesign);  
Kotły na pellet drzewny 
muszą posiadać klasę 
efektywności energetycznej 
minimum A+ na podstawie 
karty produktu i etykiety 
energetycznej;  
Kotły te mogą być 
przeznaczone wyłącznie do 
spalania biomasy w formie 
pelletu drzewnego.  



  
 

Do dofinansowania nie są 
kwalifikowane urządzenia 
wielopaliwowe.  
Dofinansowanie jedynie do 
kotłów z automatycznym 
podawaniem paliwa;  
Kocioł nie może posiadać 
rusztu awaryjnego lub 
przedpaleniska/brak 
możliwości montażu rusztu 
awaryjnego lub 
przedpaleniska;  
Dodatkowo źródła ciepła 
muszą docelowo spełniać 
wymogi aktów prawa 
miejscowego, w tym uchwał 
antysmogowych co do kotłów 
i rodzajów paliwa, o ile takie 
zostały ustanowione na 
terenie położenia 
budynku/lokalu mieszkalnego 
objętego dofinansowaniem.  

Ogrzewanie elektryczne  Zakup/montaż urządzenia 
grzewczego elektrycznego 
(innego niż pompa ciepła), 
materiałów instalacyjnych 
wchodzących w skład 
systemu ogrzewania 
elektrycznego, zbiornika 
akumulacyjnego/buforowego, 
zbiornika cwu z osprzętem.  

 

 


