ZMIANY w programie KAWKA Plus i Termo KAWKA

Warunki
dotychczasowe:
Termin składania
wniosków
o bezzwrotną dotację:
Czas na realizację
wymiany pieca od
momentu podpisania
umowy i rozliczenie
dotacji:

30 września 2020r.

3 miesiące

PO ZMIANACH:
Wnioski składane po
Wnioski składane do 16
16 października
października 2020 r.
2020 r.:
16 października 2020 r.

bezterminowo

Do 13 listopada 2020 r.

3 miesiące z
możliwością
przedłużenia do 6
miesięcy

Adresy stron internetowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje
o dopłatach dla osób, które zdecydują się skorzystać z programu Zmień Piec:

Strona internetowa dedykowana Wrocławianom, na której można narzędzia
dotyczące wymiany ogrzewania oraz termomodernizacji budynków – zmienpiec.pl

KAWKA Plus – program dopłat do wymiany systemu ogrzewania – nawet
15 000 zł (do 100% poniesionych kosztów) - https://zmienpiec.pl/kawka-plus

Termo KAWKA - program dopłat do wymiany starych drewnianych okien –
nawet 5000 zł (do 100% poniesionych kosztów) - https://zmienpiec.pl/termokawka

Dopłaty do rachunków za ogrzewanie - czyli Lokalny Program Osłonowy.
Program dedykowany w szczególności dla tych mieszkańców Wrocławia, którzy po
wymianie pieca obawiają się wzrostu rachunków za ogrzewanie. Na stronie
internetowej znajduje się kalkulator dzięki któremu można oszacować poziom
dofinansowania - https://zmienpiec.pl/lokalny-program-oslonowy

Zwolenia z czynszu - czyli miejski program zwolnień z czynszu dla najemców
komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidują
piec na paliwa stałe i zamontują proekologiczny system ogrzewania https://zmienpiec.pl/zwolnienia-z-czynszu

Doradztwo energetyczne – darmowe porady dla wrocławian rozważających
wymianę ogrzewania, termomodernizację i obniżenie rachunków za energię https://zmienpiec.pl/doradztwo-energetyczne-zmien-piec-wroclaw

Asystenci Zmień Piec – pomogą w zaplanowaniu wymiany ogrzewania i
termomodernizacji oraz w zebraniu potrzebnej dokumentacjihttps://zmienpiec.pl/asystenci-zmien-piec-na-kolejnych-wroclawskich-osiedlach
Miasto wraz z partnerami przygotowało również szereg ciekawych, krótkich filmów i
audycji radiowych:

Ekspert radzi: Zmień piec - https://zmienpiec.pl/spotkania-online-ekspert-radzizmien-piec-wroclaw

Zmień Piec – TVP Wrocław - https://wroclaw.tvp.pl/49063511/zmien-piec

Audycje Ekspert Radzi: Zmień Piec w Radio Rodzina https://www.radiorodzina.pl/wszystkie-audycje/ekspert-radzi-zmien-piec/
Prosimy pamiętać, że piec możemy wymienić bez wkładu własnego, korzystając
jedynie z dofinansowania od miasta. Dodatkowo, decydując się na wymianę ogrzewania
unikniemy kary grzywny nawet do 5000 zł, ponieważ od 1 lipca 2024 r. korzystanie z
„kopciuchów” będzie karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.
Warto się pospieszyć, bo dotacje w kolejnych latach będą mniejsze:

Dotacja od Miasta:

2020
15 tys.

2021
15 tys.

2022
12 tys.

2023
10 tys.

2024
8 tys.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18, doradcy energetyczni Urzędu
Miasta Wrocławia udzielają informacji o dotacjach. Serdecznie zapraszamy:
tel. 71 799 6 799,
e-mail zmienpiec@um.wroc.pl

