
Lp. Nazwa zadania
Kwota udzielonej 

pożyczki [zł]

1
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na pellet o wyższej 

sprawności wraz z instalacją c.o. i c.w.u”
                 23 370,00    

2 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  23 085,00    

3
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na ekogroszek o 

wyższej sprawności”
                 14 250,00    

4

„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na pellet o wyższej 

sprawności wraz z podłączeniem armatury i instalacją c.o., montażem 

zbiornika c.w.u. wraz z podłączeniem”

                 26 600,00    

5
„Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesny piec na ekogroszek o 

wyższej sprawności wraz z instalacją c.o.”
                 23 750,00    

6 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  26 992,00    

7
„Wymiana 2 pieców kaflowych na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i 

c.w.u”
                 15 000,00    

8 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  42 750,00    

9

„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego, polegająca na ociepleniu 

ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien i starego kotła na nowoczesny 

piec na ekogroszek o wyższej sprawności oraz montaż instalacji c.o. i c.w.u”

                 55 303,00    

10

„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego położonego w Niwnicy nr 35 

polegająca na ociepleniu stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na 

gruncie oraz wymiana źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u”

                 89 867,00    

11
„Wymiana stałego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności wraz z modernizacją instalacji c.o.”
                 23 750,00    

12
„Wymiana stałego kotła na węgiel na nowoczesny piec na ekogroszek wraz 

z rozbudową instalacji wewnętrznej oraz montaż instalacji c.w.u.”
                 13 500,00    

13

"Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na wymianie 

okien, drzwi zewnętrznych, starego źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. 

i instalacji wodnej, wy-konanie izolacji zewnętrznej elewacji, podłogi oraz 

poddasza

                 59 350,00    

14
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na pellet o wyższej 

sprawności plus komin”
                 15 000,00    

15
„Instalacja pompy ciepła powietrze-woda Panasonic High Perfomance 5Kw-

Generacja H, w nowo wybudowanym domu jednorodzinnym”
                 14 250,00    

16 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                  35 317,00    

17 Zakup i montaż pompy ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy 9kW”                  25 000,00    

18 „Wymiana starego kotła c.o. na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  19 614,00    

19 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  24 000,00    

20

„Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana dachu wraz z ociepleniem 

oraz wymiana ciepła na piec na pellet i termomodernizacja budynku 

jednorodzinnego w Dębskiej Kuźnia”

               100 000,00    

21
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności”
                 14 250,00    

22
Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek 

klasy V”
                 10 000,00    

23 „Wymiana starego pieca c.o. i montaż nowego pieca na pellet”                  15 000,00    

24 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła”                  41 182,00    

25 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  36 000,00    

26 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  18 408,00    

27 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  40 814,00    

28
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 17 100,00    

29
„Wymiana starego pieca kaflowego na nowoczesny dwufunkcyjny kocioł 

gazowy wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.” 
                   8 000,00    

30
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 18 620,00    

31 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  19 475,00    

32 „Montaż pompy ciepła w budynku jednorodzinnym o mocy 10,2 kW”                  49 940,00    

33 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  31 350,00    

34 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  31 350,00    

35
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                   9 852,00    

36 „Zakup i montaż pompy ciepła”                    9 500,00    

37
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na drewno o 

wyższej sprawności wraz z instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 26 600,00    

38
„Wymiana starego kotła na miał na nowoczesny kocił na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 10 000,00    

39
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet z 

wymianą częściową instalacji c.o. i zbiornika ciepłej wody”
                 20 900,00    

40 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  12 350,00    

41 „Zakup i montaż kolektorów słonecznych o mocy 3,26 kW”                    6 194,00    

42 „Wymiana kotła starego na nowy kocioł na pellet”  15 675,00  

43 „Wymiana starego kotła węglowego na gazowy o wyższej sprawności”                  17 450,00    

44 „Ocieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien i drzwi”                  40 690,00    

45
„Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł wraz z instalacją c.o. i c.w.u.; 

zastosowanie bufora ciepła w instalacji c.o.” 
                 26 600,00    

46 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  15 000,00    

47
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności”
                 11 400,00    

48 „Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na biomasę - pellet”                  14 154,00    

49
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    
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50
„Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł 

opalany ekogroszkiem” 
                 11 320,00    

51
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 13 000,00    

52 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  23 750,00    

53

„Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, ocieplenie elewacji 

budynku styropianem ESP fasada o grubości 15 cm, ocieplenie stropodachu 

wełną mineralną 0,39 o grubości 25 cm” 

                 74 480,00    

54 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  31 850,00    

55
„Zakup oraz prace montażowo-instalacyjne pompy ciepła NIBE F2040-12 

kW” 
                 34 200,00    

56 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  12 825,00    

57
 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł opalany na pellet firmy Kamen 

o mocy 25 kW” 
                 14 990,00    

58 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  22 705,00    

59
„Instalacja pompy ciepła Steibel Eltron WPC 07 cool wraz z instalacją w 

kotłowni” 
                 39 187,00    

60
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 22 233,00    

61
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego przy ul. Lipowej 4 w 

Gogolinie”
                 44 450,00    

62 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  29 716,00    

63 „Zakup i montaż pompy ciepła Lak 14 ITR o mocy 14,7 kW”                  32 205,00    

64
„Ocieplenie budynku jednorodzinnego polegające na ociepleniu ścian 

zewnętrznych i stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami” 
                 34 748,00    

65 „Modernizacja kotłowni – instalacja pompy ciepła”                  22 800,00    

66
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wymiana okien oraz 

modernizacja instalacji c.o. i wymiana kotła” 
                 64 125,00    

67
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wymiana okien oraz 

modernizacja instalacji c.o. i wymiana kotła” 
                 15 000,00    

68
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności”
                   7 715,00    

69 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  20 000,00    

70
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kondensacyjny kocioł 

gazowy o wyższej sprawności”
                   9 747,00    

71 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  14 500,00    

72
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła 

ciepła”
                 60 000,00    

73
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności”
                 18 000,00    

74
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na Pellet, wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania” 
                 26 600,00    

75 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  35 311,00    

76 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  22 800,00    

77
.„Wymiana starego kotła na węgiel na piec z podajnikiem na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 13 770,00    

78 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy z instalacją c.o. i c.w.u.”                  15 000,00    

79
„Wymiana starego kotła c.o. na nowy ekologiczny typu MJ-EKONOMIK kl. 5 

wraz z instalacją c.o. oraz podgrzewaczem c.w.u.” 
                 14 696,00    

80 Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  19 807,00    

81 „Wymiana kotła c.o. na kocioł podajnikowy opalany peletem”                  14 778,00    

82 „Wymiana starego kotła na koks na nowoczesny kocioł gazowy”                  14 250,00    

83

„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł c.o. z 

automatycznym podajnikiem klasy 5, modernizacja układu zasilania c.o. 

i c.w.u.” 
                 11 875,00    

84 „Wymiana kotła węglowego na kocioł na pelet”                  16 150,00    

85
„Wymiana starego pieca węglowego na nowoczesny kocioł na pelet 5 klasa 

wraz z instalacją c.o.”
                 12 600,00    

86 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  22 800,00    

87 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

88 Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  27 664,00    

89 Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  76 000,00    

90
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek 

wraz z instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 20 425,00    

91
„Wymiana starego kotła na węgiel, na nowoczesny kocioł na pellet o 

wyższej sprawności”
                 14 025,00    

92 Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  31 920,00    

93
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 14 995,00    

94
„Zakup i montaż pompy ciepła ATLANTIC EXCELIA TRI DUO 14 o mocy 14 

kW w budynku jednorodzinnym"
                 36 000,00    

95
„Montaż powietrznej pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku 

mieszkalnego. Moc grzewcza A2/W35 5,73kW”
                 16 330,00    

96
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelety o 

wyższej sprawności” 
                 18 525,00    

97
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet typ 

Sigma EkoPell 20 kW o wyższej sprawności” 
                 12 825,00    

98 „Wykonanie technologii pompy ciepła”                  21 945,00    

99 „Instalacja źródła ciepła opalanego biomasą (14 kW)”                  13 797,00    

100 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  33 630,00    

101
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności”
                 14 970,00    

102
„Wymiana starego kotła na węgiel na ekogroszek 

o wyższej sprawności”
                 20 300,00    

103
„Powietrzna pompa ciepła 10,6 kW firmy Viessman – Vitocal 242-s; 

wykonanie instalacji grzewczej w budynku jednorodzinnym” 
                 30 210,00    

104
„Montaż pompy ciepła Vitocal 333-G firmy Viessmann wraz z wykonaniem 

dolnego źródła pompy ciepła” 
                 54 340,00    

105 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją z.o. i c.w.u.”                  15 000,00    

106
„Wymiana starego kotła opalanego na nowoczesny kocioł opalany peletem 

o wyższej sprawności” 
                 13 855,00    

107 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy z zasobnikiem c.w.u.”                  10 659,00    

108
„Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją z.o. i c.w.u.” 

                 15 000,00    

109 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  55 400,00    

110 „Zakup i montaż kotła na pellet wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  24 451,00    

111 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  19 285,00    

112
„Wymiana starego kotła węglowego na nowy kocioł na biomasę z instalacją 

c.o.” 
                 19 470,00    

113 „Instalacja pompy ciepła o mocy 11 kW”                  30 780,00    
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114
Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł 5 klasy na pelet o 

wyższej sprawności” 
                 15 000,00    

115
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 14 250,00    

116 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  38 000,00    

117
„Ocieplenie budynku jednorodzinnego styropianem z wymianą okien i drzwi 

zewnętrznych” 
                 33 681,00    

118
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 14 250,00    

119 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  33 060,00    

120 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

121 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł gazowy”                  10 212,00    

122
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 19 950,00    

123 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  31 900,00    

124 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  15 000,00    

125
„Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wymianą starego źródła ciepła 

na kocioł na biomasę w budynku jednorodzinnym” 
                 14 600,00    

126 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet”                  15 679,00    

127 „Wymiana pieca c.o.”                  14 250,00    

128
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 13 000,00    

129 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek”                  12 673,00    

130
„Wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł gazowy kondensacyjny oraz 

modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.” 
                 15 000,00    

131
Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny ekologiczny kocioł na 

ekogroszek o wyższej sprawności”
                 14 000,00    

132
„Wymiana starego kotła na kocioł gazowy z niezbędną instalacją oraz z 

przyłączem do sieci” 
                 14 250,00    

133
„Ocieplenie budynku jednorodzinnego, polegającego na ociepleniu ścian 

zewnętrznych, dachu i wymianie drzwi zewnętrznych” 
                 42 700,00    

134
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet 

z instalacją c.w.u.” 
                 18 690,00    

135
„Wymiana kotła na groszek węglowy na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. 

i c.w.u” 
                 14 977,00    

136 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                152 569,00    

137 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  34 010,00    

138 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  20 520,00    

139 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  29 887,00    

140 „Wymiana starego kotła c.o. na nowy na ekogroszek (klasa 5)”                  13 205,00    

141
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła 

ciepła” 
                 67 660,00    

142 „Wymiana starego pieca na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet”                    7 334,00    

143
„Ocieplenie budynku jednorodzinnego polegające na ociepleniu ścian 

zewnętrznych, wymianie okien w starej części budynku” 
                 14 990,00    

144 „Instalacja pompy ciepła o mocy 10,5 kW”                  29 000,00    

145
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na biomasę o 

wyższej sprawności” 
                 14 000,00    

146
„Wymiana starego kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i 

c.w.u.”
                   9 857,00    

147
Termoizolacja budynku jednorodzinnego polegająca na ociepleniu ścian 

zewnętrznych”
                 27 710,00    

148 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  50 302,00    

149 „Zakup i montaż kotła na biomasę”                  20 520,00    

150 „Wymiana kotła na węgiel na kocioł na pelet”                  13 537,00    

151 „Wymiana systemu ogrzewania domu z koksowo-węglowego na gazowe”                  10 000,00    

152
„Montaż powietrznej pompy ciepła ATLANTIC EXTENSA DUO+ o mocy 10 

kW” 
                 27 550,00    

153 Wymiana kotła węglowego na nowoczesny kocioł na ekogroszek”                  10 286,00    

154
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 19 000,00    

155
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny ekologiczny kocioł o 

wyższej sprawności” 
                 13 700,00    

156
„Dostawa i instalacja pompy ciepła marki SOFATH o mocy 12 kW  wraz z 

wyposażeniem” 
                 59 000,00    

157
„Wymiana starego kotła na koks na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 10 000,00    

158 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  61 964,00    

159 „Wymiana pieca kaflowego na nowoczesny kocioł gazowy”                  12 350,00    

160
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 24 930,00    

161
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet kl. 5 o 

wyższej sprawności” 
                 23 750,00    

162 „Wymiana starego pieca kaflowego na kocioł gazowy”                  15 000,00    

163
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny piec na pellet o wyższej 

sprawności wraz z instalacją c.w.u” 
                 23 275,00    

164 „Wymiana starego kotła na kocioł na pellet wraz z instalacją c.o. i c.w.u”                  26 600,00    

165
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności wraz z instalacją c.o.” 
                 26 600,00    

166
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na biomasę o 

wyższej sprawności” 
                 13 652,00    

167 Wymiana kotła na węgiel na kocioł zasilany peletem plus bojler i instalacja”                  20 572,00    

168 „Wymiana starego kotła na pelet wraz z modernizacją instalacji c.w.u.”                  25 650,00    

169 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                  33 900,00    

170 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

171
„Likwidacja ogrzewania piecami węglowymi, montaż ogrzewania 

elektrycznego – zakup i wykonanie” 
                 10 750,00    

172 „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie wszystkich ścian”                  53 350,00    

173
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności wraz z inst. c.o. i c.w.u.” 
                 26 310,00    

174 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku jednorodzinnego”                  26 746,00    

175
„Wykonanie kotłowni na pellet w budynku jednorodzinnym wraz z inst. c.o. i 

zasobnikiem na ciepłą wodę” 
                 25 650,00    

176

„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego wraz z wymianą starego 

źródła ciepła na kocioł opalany biomasą. Montaż wewnętrznej instalacji c.o. 

i c.w.u.” 

                 80 125,00    

177
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny Easypell 20kW na pelet 

o wyższej sprawności, łącznie z wymianą układu kominowego” 
                 26 600,00    
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178
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o wyższej 

sprawności”
                 15 000,00    

179
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 25 650,00    

180
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 13 205,00    

181
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności wraz z instalacją c.w.u i c.o.”
                 12 740,00    

182 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła”                  33 897,00    

183 „Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy znamionowej 12 kW”                  28 618,00    

184 „Dostawa i montaż instalacji solarnej”                    6 138,00    

185 „Wymiana pieca na kocioł na pelet”                  10 000,00    

186
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności”
                 10 365,00    

187 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet”                  15 000,00    

188

„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na 

termomodernizacji ścian zewnętrznych, częściowej wymianie stolarki 

okiennej i wymianie źródła ciepła”

                  60 700,00  

189
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł gazowy wraz z instalacją 

c.o. i c.w.u.”
                 15 000,00    

190
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 13 960,00    

191
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł opalany 

ekogroszkiem o wyższej sprawności” 
                 14 250,00    

192 "Montaż zestawu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej”                     6 378,00  

193 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  44 460,00    

194
„Zakup i montaż pompy ciepła Viessmann Vitocal 060-A typ WWKS z 

zasobnikiem ciepłej wody” 
                   9 671,00    

195 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  12 900,00    

196 „Zakup i montaż pompy ciepła oraz systemu fotowoltaicznego”                    64 505,00  

197 „Wymiana starego kotła na nowoczesny kocioł OGNIWO EKO PLUS”                  10 029,00    

198
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet 

o wyższej sprawności, wykonanie instalacji c.o.” 
                  23 000,00  

199 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                     26 845,00  

200
„Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę z modernizacją instalacji 

grzewczej” 
                    22 420,00  

201 „Zakup i montaż pompy ciepła”                    23 275,00  

202 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

203
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności”
                   19 420,00  

204
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 13 843,00    

205
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek i 

wyższej sprawności” 
                   9 975,00    

206
„Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda ze zbiornikiem do podgrzewania 

c.w.u.” 
                   5 025,00    

207 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowy kocioł na biomasę”                  23 750,00    

208 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  17 329,00    

209 „Wymiana ogrzewania na nowoczesny kocioł gazowy”                  15 000,00    

210 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  25 460,00    

211
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny

kocioł na pellet” 
                 13 904,00    

212
„Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na pelety o 

wyższej sprawności” 
                 13 300,00    

213
„Ocieplenie dachu i ścian

budynku jednorodzinnego z wymianą okien i drzwi zewnętrznych” 
                 70 000,00    

214 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na gaz”                  21 400,00    

215 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

216 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  49 590,00    

217 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  33 260,00    

218 „Wymiana kotła”                  14 249,00    

219 „Dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 14,5 kW”                  66 303,00    

220
„Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z niezbędną instalacją oraz 

przyłączem do sieci” 
                 15 000,00    

221 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  22 325,00    

222
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet 

o wyższej sprawności” 
                 25 935,00    

223 „Wymiana kotła na węgiel na kocioł na ekogroszek”                  21 200,00    

224 „Wymiana kotła na węgiel na kocioł na ekogroszek”                  12 200,00    

225
„Modernizacja kotłowni wraz z częściową modyfikacją instalacji 

przyłączeniowej” 
                 15 000,00    

226
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 13 300,00    

227
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

228
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

229 „Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowym”                    9 780,00    

230
 „Wymiana starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowym wraz z 

instalacją” 
                 12 000,00    

231
„Wymiana starego kotła na nowoczesny kocioł na pellet oraz montaż 

zbiornika c.w.u.” 
                 13 870,00    

232
„Wymiana kotła na węgiel na kocioł na pelet z montażem zbiornika ciepłej 

wody” 
                 15 000,00    

233 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł gazowy”                    6 400,00    

234
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet 

o wyższej sprawności” 
                 15 000,00    

235
„Wymiana starego kotła na kocioł na pelet wraz z modernizacją instalacji 

c.w.u.”
                 23 750,00    

236 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  31 171,00    

237 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  36 936,00    

238
.: „Wymiana starego kotła na nowoczesny kocioł na ekogroszek o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

239 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł gazowy                  15 000,00    

240 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

241
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

242 „Wymiana starego kotła na kocioł na pelet”                  21 774,00    

243 „Wymiana kotła węglowego na nowy opalany pelletem”                  10 000,00    
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244 „Wymiana starego kotła na kocioł na pelet”                  15 000,00    

245
„Wymiana starego kotła na nowoczesny kocioł na ekogroszek o wyższej 

sprawności” 
                 12 728,00    

246 „Wymiana kotła węglowego na kocioł na pelet”                  15 000,00    

247
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności”
                 15 000,00    

248
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł wodny typu Sigma 

na ekogroszek” 
                 14 240,00    

249 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł na pelet o wyższej sprawności”                  15 000,00    

250
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na wymianie 

źródła ciepła, wymianie drzwi zewnętrznych i dociepleniu stropu” 
                 25 700,00    

251 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł gazowy kondensacyjny”                  10 925,00    

252 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na gaz”                  10 628,00    

253 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  36 000,00    

254 „Ocieplenie budynku jednorodzinnego”                  52 129,00    

255
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 12 900,00    

256 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                  60 000,00    

257
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 20 844,00    

258
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny ekologiczny kocioł na 

ekogroszek o wyższej sprawności” 
                 14 100,00    

259 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

260
„Wymiana pieców węglowych na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i 

c.w.u.”
                 10 475,00    

261 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł gazowy”                  15 000,00    

262
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

263 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  22 507,00    

264
„Wymiana starego kotła na miał węglowy na nowoczesny kocioł na pelet o 

wyższej sprawności” 
                 14 250,00    

265
„Wymiana starego kotła c.o. na kocioł na ekogroszek, częściowa wymiana 

instalacji kotłowni i dostosowanie do istniejącej instalacji w budynku” 
                 14 250,00    

266 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  26 600,00    

267
„Demontaż starego kotła węglowego i montaż kotła c.o. DEFRO SMART 

EKO PELL” 
                 15 000,00    

268
„Wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł gazowy kondensacyjny oraz 

modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.” 
                 15 000,00    

269
„Wymiana starego kotła c.o. na węgiel na nowoczesny kocioł na biomasę o 

wyższej sprawności oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.”
                 23 000,00    

270 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  21 000,00    

271
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności wraz z częściową wymianą rur c.o. i wymianą zbiornika c.w.u.” 
                 24 500,00    

272
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 13 000,00    

273
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny piec z podajnikiem na 

ekogroszek klasy 5 o wyższej sprawności” 
                 10 400,00    

274
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 14 107,00    

275
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności”
                   8 944,00    

276 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  14 240,00    

277
„Wymiana starego kotła na ekogroszek na nowoczesny kocioł gazowy o 

wyższej sprawności wraz z wymianą instalacji c.o.” 
                 15 000,00    

278 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł gazowy”                  15 000,00    

279
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na olej opałowy o 

wyższej sprawności” 
                 15 000,00    

280
„Wymiana starego kotła na koks na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności”
                 15 000,00    

281 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  22 800,00    

282
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

283

„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na gaz wraz z 

systemem odprowadzania spalin i sterownikiem oraz wykonanie instalacji 

gazowej”

                   9 747,00    

284
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabice ul. 

Wiejska 18 nr działki 123, gmina Murów” 
                 18 400,00    

285 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  44 735,00    

286 Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  38 152,00    

287 Zakup i montaż pompy ciepła”                  60 362,00    

288 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego oraz pompy ciepła”                  90 225,00    

289 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek”                  15 000,00    

290
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na gaz o wyższej 

sprawności”
                 11 875,00    

291 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł pelletowy”                  11 082,00    

292
„Ocieplenie budynku jednorodzinnego, polegające na ociepleniu ścian 

budynku oraz dachu i stropodachu nad  ogrzewanymi pomieszczeniami”
               113 857,00    

293 „Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                  88 200,00    

294
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 12 934,00    

295 „Wymiana kotła węglowego na gazowy”                  12 000,00    

296
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 23 750,00    

297
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet firmy 

Defro typ Sigma EkoPell” 
                 14 000,00    

298 „Wymiana pieców na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o.”                  15 000,00    

299
„Wymiana starego kotła na kocioł opalany biomasą zgodny z kl. 5 wraz z 

instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 13 800,00    

300 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  16 435,00    

301 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  23 275,00    

302 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  26 125,00    

303 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  28 699,00    

304 "Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego"                  25 024,00    

305
"Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet wraz 

z instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 16 000,00    
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306
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności wraz z częściową wymianą rur c.o. i wymianą zbiornika c.w.u.”                  15 000,00    

307
„Wymiana starego kotła węglowego na ekologiczny kocioł pelletowy, 

modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.” 
                 15 000,00    

308 „Wymiana starego kotła węglowego na kocioł gazowy”                  14 820,00    

309 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowy kocioł na pelet wraz z instalacją”                  10 492,00    

310 „Wymiana starego kotła węglowego na kocioł na pellet”                  13 900,00    

311 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  19 300,00    

312 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  41 325,00    

313
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                   9 437,00    

314 „Wymiana pieca węglowego na gazowy”                    9 025,00    

315
„Wymiana okien zewnętrznych wraz z wymianą starego źródła ciepła na 

kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 30 214,00    

316 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy z instalacją c.o. i c.w.u.”                  10 830,00    

317 „Wymiana starego kotła na węgiel na kocioł na ekogroszek”                  15 000,00    

318
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocił na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

319
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności”
                 14 100,00    

320
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na wymianie 

źródła ciepła oraz ocieplenie budynku” 
                 73 152,00    

321 „Wymiana kotła węglowego na gazowy”                  12 800,00    

322
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny 

kocioł na pelet o wyższej sprawności” 
                 13 300,00    

323 „Montaż nowej instalacji c.o. oraz kotła na pellet”                  21 901,00    

324 „Wymiana starego kotła na kocioł gazowy wraz z instalacją c.o. i c.w.u.”                  15 000,00    

325
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet (biomasa) 

o wyższej sprawności” 
                 11 447,00    

326
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Daniec ul. 

Dzierżonia nr domu 18,20, gmina Chrząstowice” 
                 10 200,00    

327
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Walidrogi ul. 

Sosnowa nr działki 729/109, gmina Tarnów Opolski”
                 11 400,00    

328 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  23 996,00    

329 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  19 000,00    

330 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

331 „Wymiana kotła miałowego na kocioł 5 klasy na ekogroszek”                    9 350,00    

332 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet”                  13 158,00    

333
„Wymiana uniwersalnego kotła na paliwo stałe na nowoczesny kocioł na 

pelet o wyższej sprawności” 
                 12 300,00    

334 „Ocieplenie budynku jednorodzinnego na całej powierzchni domu”                  15 000,00    

335 „Ocieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego”                  28 475,00    

336 "Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego"                  15 000,00    

337
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet 

o wyższej sprawności”
                 17 100,00    

338 „Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy”                  11 647,00    

339
„Wymiana kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na biomasę (pellet) o 

wyższej sprawności wraz z instalacją c.o. i c.w.u.” 
                 15 000,00    

340 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 390,00    

341 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

342 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  29 735,00    

343
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Dobrodzień ul. Opolska, nr działki 801, gmina Dobrodzień”                  10 165,00    

344
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabice ul. 

Wiejska nr działki 38/2, gmina Murów”
                 15 000,00    

345
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pellet o wyższej 

sprawności” 
                 15 000,00    

346 „Wymiana 2 pieców kaflowych na elektryczny kocioł indukcyjny”                  14 250,00    

347 „Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na gaz”                    8 300,00    

348
„Termomodernizacja budynku jednorodzinnego polegająca na ociepleniu 

budynku i wymianie źródła ciepła” 
                 87 084,00    

349
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny 

kocioł na pelet o wyższej sprawności”                  14 250,00    

350
„Wymiana starego kotła na węgiel na 

nowoczesny kocioł na biomasę (pellet) o wyższej sprawności”                  17 100,00    

351 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  28 120,00    

352 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  20 425,00    

353 „Zakup i montaż kotła na pellet”                  14 000,00    

354 "Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  15 000,00    

355 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  10 779,00    

356 "Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  40 473,00    

357
„Wymiana kotła węglowego na nowy kocioł na ekogroszek 5 klasy z 

dostosowaniem instalacji do nowego źródła ciepła”                  13 205,00    

358
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny 

kocioł na biomasę o wyższej sprawności” 
                 21 000,00    

359 Termomodernizacja budynku jednorodzinnego”                  55 812,00    

360
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na pelet o wyższej 

sprawności” 
                 13 500,00    

361 „Likwidacja kotłowni z podłączeniem do sieci ciepłowniczej”                  10 000,00    

362 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  20 191,00    

363 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  27 835,00    

364 „Zakup i montaż pompy ciepła”                  34 376,00    

365 „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego”                  20 140,00    

366
„Wymiana starego kotła węglowego na pelletowy wraz z dostosowaniem 

instalacji c.o. i c.w.u.” 
                 14 250,00    

367
„Wymiana starego kotła na węgiel na nowoczesny kocioł na ekogroszek o 

wyższej sprawności” 
                 13 800,00    

8 290 949,00RAZEM:
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