Pytania /Odpowiedzi dotyczące wymiany pieców w ramach poddziałań 4.4.2
oraz 4.4.3: Obniżenie niskiej emisji
1. Czy jest możliwość przejścia z kotła opalanego paliwem stałym ( Eko-groszkiem) na
kocioł gazowy?
Tak
2. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania dla osób, które już wymieniły kotły?
Nie, przed modernizacją kotłowni powinna zostać podpisana umowa o dotację.
3. Czy jest możliwość montażu dodatkowego rusztu w kotle, tzw. „awaryjnego”?
Nie.
4. Czy w ramach w/w poddziałań można zamontować kotły zgazowujące? Jeśli tak
proszę by Państwo podali kilka przykładów takich produktów.
W ramach Poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3 będzie możliwość wymiany starego źródła
ciepła na kocioł zgazowujący pod warunkiem, że będzie on spełniał wymagania
ekoprojektu oraz normy PN-EN 303-5:2012.
5. Czy jest możliwość wymiany starego źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne w
ramach w/w poddziałań? ( Osoba ma zainstalowane panele pv i koniecznie chciałaby
przejść na ogrzewanie en. elektryczna).
W ramach poddziałania 4.4.2 oraz 4.4.3 RPO nie można realizować ogrzewania
elektrycznego. Poddziałanie 4.1.1 daje możliwość instalacji elektrycznej, konkurs
planowany jest na III kw. 2017 r.
6. Czy można pozostawić na budynku, jeśli są dwa źródła ciepła ( kocioł c.o. oraz piec
kaflowy, kotły na trot) dodatkowe źródło jakim jest piec kaflowy, bądź kocioł na trot,
jako awaryjne źródło ciepła, używane tylko w przypadku awarii głównego źródła
ciepła jakim byłby kocioł spełniający warunki ekoprojektu?
W związku z realizacją projektu każdy budynek mieszkalny obowiązkowo zostanie
poddany ocenie energetycznej. W wykonanym przez audytora świadectwie
charakterystyki energetycznej w stanie istniejącym podda on budynek ocenie
energetycznej, tym samym wskaże główne źródło ciepła w budynku. Celem
poddziałania jest wymiana głównego źródła ciepła na nowy piec spełniający
wymagania ekoprojektu oraz normy PN-EN 303-5:2012.
Nie ma fizycznej możliwości pozostawienia starego źródła ciepła wymieniając na
nowy piec w ramach przedmiotowego projektu. Tylko w przypadku jeśli piec
kaflowy jest zabytkowy istnieje możliwość pozostawienia go jednak musi być on na
stałe odłączony od ciągu kominowego.
7. Czy na budynkach mogą pozostać kominki, czy są jakieś regulacje w tym zakresie?
Projekty realizowane w ramach przedmiotowych poddziałań mają na celu
wymianę istniejącego głównego źródła ciepła zatem jeśli kominek jest dla celów
rekreacyjnych i nie jest jedynym źródłem ciepła w budynku (co wykaże ocena
energetyczna budynku) wówczas może pozostać kominek w budynku.

