
 

 

 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWAŃ 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kutno! 

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa licznym pytaniom o możliwości dofinansowań do 

różnego rodzaju przedsięwzięć publikujemy informację o obecnych i planowanych na 

najbliższy czas programach i naborach, a także ich krótką charakterystykę.  

 

 

Z wyrazami uznania  

 

 Wójt Gminy Kutno 

Justyna Jasińska 

 



 

 

 

Czyste Powietrze 

Informacje o 
naborze 

Nabór wniosków o dofinansowanie cały czas trwa. Program został stworzony na lata 2018-2030. Planuje się podpisywanie 
umów o dofinansowanie do 31.12.2027r. i wydatkowanie środków do 30.09.2029r. 

Dla kogo? 
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Trzy poziomy dofinansowania w 
zależności od wysokości dochodów potencjalnych beneficjentów. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie pochodzą z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 

Dodatkowe 
informacje 

W 83% gmin  działają gminne punkty konsultacyjno- informacyjne, na które gminy otrzymują dofinansowanie w wysokości 35 
000zł. Punkt konsultacyjno- informacyjny w Urzędzie Gminy Kutno znajduje się w pokoju nr 1. 



 

 

Mój Prąd 

Informacje o 
naborze 

Nabór wniosków o dofinansowanie w latach 2021-2023. Nowy nabór wniosków rusza 15.04.2022. 

Dla kogo? 
Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą 
kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 
10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. 
Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Działanie 11.1 - Program Mój Prąd (UE). 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej 
niż 3 000zł na jedno przedsięwzięcie. 

Dodatkowe 
informacje 

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie 
dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których 
przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie 
dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii. 

 

 



 

 

Moje Ciepło 

Informacje o 
naborze 

Nabór wniosków jeszcze nie został ogłoszony, planowany nabór na II kwartał 2022 roku. 

Dla kogo? 

Beneficjantami będą osoby fizyczne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych-  jedynie nowych. 
Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o 
dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie domu. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Dofinansowanie będzie dotyczyło powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, które będą wykorzystane albo do samego 
ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.  

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Środki na obsługę programu „Moje Ciepło” będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii 
Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł. 

Dodatkowe 
informacje 

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jedną kwestię – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie 
podwyższonego standardu energetycznego budynku. 



 

  

Ciepłe mieszkanie 

Informacje o 
naborze 

Nabór w ramach projektu "Ciepłe Mieszkanie" jest planowany na początek II kwartału 2022 roku. 

Dla kogo? Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.  

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Program będzie miał na celu wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach 
mieszkalnych poprzez zastosowanie kotłów gazowych, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła albo podłączenie lokalu do 
wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo wspierane ma być wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej 
wody użytkowej (c.w.u.), wymiana okien i drzwi, rekuperacja- wentylacja mechaniczna, dokumentacja projektowa. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie będą pochodziły z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Podstawowa dotacja dla beneficjentów  ma wynosić do 13 tys. zł, z podwyższonym poziomem dofinansowania - do 26 tys. zł w 
przeliczeniu na jeden lokal.  

Dodatkowe 
informacje 

 „Ciepłe Mieszkanie” będzie odrębnym, samodzielnym programem, a nie elementem programu „Czyste Powietrze”. 



 

Moja Woda 

Informacje o 
naborze 

Program realizowany będzie w latach 2020-2024. Nie ruszył jeszcze nabór na rok 2022, nie ma jeszcze szacunkowej daty 
uruchomienia naboru 

Dla kogo? 
Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), beneficjentem 
końcowym –  osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny 
jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Celem programu jest ochrona  zasobów wody przez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie będą pochodziły ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska raz NFOŚiGW. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie. 

Dodatkowe 
informacje 

W sieci pojawiają się informacje, że w 2022 roku nie planuje się uruchomienia naboru wniosków. 



 

Agroenergia 

Informacje o 
naborze 

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2027, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r., 
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r. 
na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: WFOŚiGW). 

Dla kogo? 

Beneficjentem końcowym programu jest: 
a) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne. 
b) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność 
rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie programu pochodzą ze środków NFOŚiGW. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:  
-dla instalacji o mocy powyżej 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,  
-dla instalacji o mocy powyżej 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł. 

Dodatkowe 
informacje 

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Całkowity budżet na 
dofinansowania wynosi 200 000zł, więc liczba beneficjentów jest bardzo mała. 



 
 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków 

Informacje o 
naborze 

Nabór trwa od 07.02.2022 r. do 28.02.2022 r. – lub do wyczerpania środków. 

Dla kogo? Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie programu pochodzą ze środków WFOŚiGW. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4.000 zł. 

Dodatkowe 
informacje 

Z dniem 17.02.2022 wstrzymano nabór wniosków ze względu na wyczerpanie środków. Na stronie WFOŚiGW będzie opublikowana 
informacja jeśli zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków. 

 



 

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych 

Informacje o 
naborze 

Nabór trwa od 07.02.2022 r. do 28.02.2022 r. – lub do wyczerpania środków. 

Dla kogo? Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok. 

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie programu pochodzą ze środków WFOŚiGW. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

Dotacja do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4.000 zł. 

Dodatkowe 
informacje 

Nie pojawiła się jeszcze informacja o zakończeniu naboru, więcej informacji można uzyskać kontaktując się z siedzibą WFOŚiGW w 
Łodzi. 

 



 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Informacje o 
naborze 

Nabór trwa od 07.02.2022 r. do 31.03.2022 r.   - lub do wyczerpania środków.  

Dla kogo? 

Dla osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, oraz  dzierżawców działek na terenach 
rodzinnych ogródków działkowych (domki, altany letniskowe), z których będą usunięte wyroby zawierające azbest, położonych na 
obszarze województwa łódzkiego, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania  
wyrobów zawierających azbest.  

Czego dotyczy 
dofinansowanie? 

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok. 

Skąd pochodzą 
fundusze 
dofinansowania? 

Fundusze na dofinansowanie programu pochodzą ze środków WFOŚiGW. 

Jaka może być 
kwota 
dofinansowania? 

 Dotacja 90 % kosztów kwalifikowanych zadania. 

Dodatkowe 
informacje 

Wnioski przyjmuje inż. Anna Sobieszczak- Inspektor ds. rolnych w pokoju nr 2. Termin składania wniosków upływa 15.04.2022. 

 

 

Opracowała: Ewelina Małyszek 



 

 

  


