
Dotację możesz otrzymać na likwidację pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) albo na olej opałowy. 

PAMIĘTAJ: 
 do końca 2022 roku masz obowiązek wymienić KOPCIUCHA 
 – czyli piec na węgiel lub drewno  niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.
 do końca 2027 roku masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Nie zwlekaj, skorzystaj z maksymalnej dotacji już teraz! To korzyść dla Ciebie i dla Twojego portfela. 
Pamiętaj, że od 2021 roku wysokość dofinansowania będzie malała. 

 

Wniosek jest krótki i nieskomplikowany. Dokument i instrukcję znajdziesz na stronie 
zielona.um.warszawa.pl w zakładce Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne.
Pomożemy Ci wypełnić wniosek! 

Odpowiedzi na pytania znajdziesz:

 na stronie internetowej zielona.um.warszawa.pl 
 w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7),
 w Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdym urzędzie dzielnicy,
 w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115,
 pod numerem telefonu 22 325 96 06 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). 

90% 70%

2019 r. / 2020 r. 2021 r. 2022 r.

koszt inwestycji wysokość dotacji

100%

ZLIKWIDUJ
KOPCIUCHA
ZAOSZCZĘDŹ I WYMIEŃ SWÓJ STARY PIEC Z WARSZAWSKĄ
DOTACJĄ - NAWET DO 100% KOSZTÓW!

instalacja centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej           

(wysokość dotacji uzależniona
 jest od powierzchni użytkowej 

ogrzewanej likwidowanym kotłem)

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 40 000 zł,           
ale nie więcej

niż 3 000 zł/kW

do 50 000 zł,         
ale nie więcej

niż 6 000 zł/kW 

do 40 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 

instalacja centralnego ogrzewania    
i ciepłej wody użytkowej         

(wysokość dotacji uzależniona
 jest od powierzchni użytkowej 

ogrzewanej likwidowanym kotłem)

do 10 000 zł,    
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 10 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2

do 10 000 zł,    
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 
turbiny wiatrowe

gruntowa      
pompa ciepła

powietrzna     
pompa ciepła

do 30 000 zł,           
ale nie więcej

 niż 3 000 zł/kW

do 40 000 zł,          
ale nie więcej

niż 6 000 zł/kW
do 10 000 zł

Możliwość wykonania dodatkowych instalacji zintegrowanych z głównym źródłem ogrzewania

kolektory słoneczne

fotowoltaika

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

turbiny wiatrowe

Wysokość dotacji dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

główne źródło ogrzewania 
instalowane zamiast 

likwidowanego kotła lub paleniska 
na paliwo stałe albo olej opałowy

węzeł
cieplny

kocioł
gazowy

ogrzewanie 
elektryczne

do 30 000 zł do 12 000 zł

Możliwość wykonania dodatkowych instalacji zintegrowanych z głównym źródłem ogrzewania

kolektory słoneczne

fotowoltaika
do 30 000 zł,    

ale nie więcej 
niż 5 000 zł/kW

Wysokość dotacji dla pozostałych wnioskodawców

główne źródło ogrzewania 
instalowane zamiast 

likwidowanego kotła lub paleniska 
na paliwo stałe albo olej opałowy

węzeł
cieplny

kocioł
gazowy

ogrzewanie 
elektryczne

do 40 000 zł do 30 000 zł do 20 000 zł

powietrzna      
pompa ciepła

gruntowa      
pompa ciepła

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI 
zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

do 15 000 zł
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 40 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 40 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 40 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 15 000 zł
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 15 000 zł
ale nie więcej 

niż 3 000 zł/m2

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 30 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 50 000 zł,   
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 

do 15 000 zł,    
ale nie więcej 

niż 5 000 zł/kW 

do 10 000 zł,    
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 

do 10 000 zł,    
ale nie więcej 
niż 100 zł/m2 



Możesz uzyskać warszawską dotację jeżeli: 
Twój piec zlokalizowany jest na terenie m.st. Warszawy i cały czas z niego korzystasz. 
Sprawdzimy to przed podpisaniem umowy.

Zlikwidujesz go na stałe i zastąpisz:
a) odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła + panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, 
turbiny wiatrowe),
b) indywidualnym węzłem cieplnym (ciepło sieciowe),
c) źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym (piec gazowy + kolektory słoneczne),
d) źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną (piec elektryczny + panele fotowoltaiczne, 
kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe).

Dodatkowo możesz uzyskać dofinansowanie na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Sprawdź dostępne opcje na stronie 
zielona.um.warszawa.pl, w urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

KROK 4
Realizujesz inwestycję 

1. Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji możesz zacząć realizować inwestycję.

2. Umów się z wykonawcą, że otrzyma środki po zakończeniu prac (wtedy przy rozliczeniu dotacji 
podasz numer jego rachunku bankowego) lub rozliczysz się z nim samodzielnie. 
Pamiętaj, że pieniądze w ramach dotacji przekażemy po zakończeniu całego procesu.

3. Ty i Twój wykonawca musicie podpisać protokół odbioru wykonanej inwestycji. W przypadku instalacji 
węzła cieplnego potrzebna jest też akceptacja i podpis przedstawiciela operatora sieci ciepłowniczej.

4. Pamiętaj, musisz dostać od wykonawcy oryginał faktury lub rachunku za usługę. Wykonawca 
wystawia ją dla Ciebie po zakończeniu inwestycji na podstawie protokołu odbioru wykonanej 
inwestycji. 

5. Po instalacji ekologicznego źródła ogrzewania zrób jego zdjęcia (zdjęcie z przodu, z góry 
i obu boków, jeżeli to możliwe) oraz pozostałych instalacji, jeżeli otrzymałeś na nie dotację. 

KROK 5
Złóż rozliczenie dotacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

1. Wypełnĳ i podpisz druk rozliczenia, który jest dołączony do umowy o udzielenie dotacji.  

2. Złóż kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji. W przypadku wykonania węzła cieplnego 
dołącz kopię protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela operatora sieci ciepłowniczej.

3. Złóż oryginał faktury lub rachunku wystawionego na Ciebie na podstawie protokołu odbioru 
wykonanej inwestycji (zwrócimy go niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia).

4. Przekaż nam zdjęcia przedstawiające wykonaną inwestycję (fotografia zainstalowanego źródła 
ogrzewania oraz pozostałych instalacji, jeżeli otrzymałeś na nie dotację).

PAMIĘTAJ, WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSISZ POTWIERDZIĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM 
NA KAŻDEJ STRONIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

KROK 6
Wypłacamy pieniądze

1. Akceptujemy złożone dokumenty.
2. Przekazujemy dotację na rachunek bankowy (Twój lub wykonawcy), wskazany 
w druku rozliczenia.

To proste!
Pomóż swojemu sąsiadowi zlikwidować kopciucha

i przekaż mu informację o warszawskich dotacjach!

#OddychajWarszawo

Pamiętaj, najpierw podpisz z nami umowę dotacji! 
Dopiero potem możesz zacząć inwestycję likwidacji kopciucha. 

KROK 1
Zbierz potrzebne dokumenty 

1. Wypełnĳ wniosek*. W formularzu możesz wpisać dowolny nr rachunku bankowego, na który 
po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji zostanie przekazana dotacja. Może to być Twój rachunek 
lub rachunek bankowy wykonawcy.

2. Zrób zdjęcie kotłów lub palenisk na paliwo stałe/olej opałowy, które chcesz zlikwidować 
(fotografia z przodu, z góry i obu boków, jeżeli to możliwe) i dołącz do wniosku.

3. Uzyskaj zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji.
 
* Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały (tam też najdziesz pełną listę wymaganych załączników).

KROK 2
Złóż dokumenty

1. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie dzielnicy (poniedziałek w godz. 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 
w godz. 8.00 - 16.00) lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, 
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00).

2. Wnioski przyjmujemy przez cały rok. Za datę złożenia dokumentów o udzielenie dotacji uznajemy 
dzień wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

KROK 3
Analizujemy Twój wniosek i wyrażamy zgodę na dotację 

1. Gdy wszystkie dokumenty będą kompletne, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

2. Umowę podpisujesz w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 
(pl. Bankowy 2, piętro 7, poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00).

DOTACJA W 6 ŁATWYCH KROKACH


