
DOTACJA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Nabór od 2 stycznia 2022 

Dotacji udziela się w przypadku likwidacji pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go 

energooszczędnym kotłem c.o., w wysokości 60% poniesionych kosztów zakupy i montażu, ale nie 

więcej niż: 

> 8000,00 zł do powietrznej lub gruntowej pompy ciepła służącej do ogrzewania budynku. 

Terminy wymiany kotła 

 

-do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) 

lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 

 

-do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 

 

-do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, 

 

-do końca 2027 r. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla 

klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012. 

 

PONE 2021-2023 DĄBROWA GÓRNICZA  do 15 listopada 2021 

nowy nabór prawdopodobnie od nowego roku 

Dotacje będą przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie 

ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów 

słonecznych. Kwoty dofinansowania to 100 proc. kosztów, ale w 2021 roku nie więcej niż 6 tys. zł, w 

2022 roku maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 roku – 4 tys. zł. 

 

O dotację mogą występować osoby fizyczne. Pierwszym krokiem do jej uzyskanie jest złożenie 

wniosku i zawarcie umowy z Urzędem Miejskim. Dopiero po tym będzie można kupić urządzenie 

grzewcze i zmienić system ogrzewania, następnie rozliczyć się i otrzymać wypłatę dofinansowania.  i 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą (ul. Graniczna 21, Dąbrowa 

Górnicza). Jeśli będą wymagać korekty czy uzupełnienia, urzędnicy będą kontaktować się z 

wnioskodawcą. W przypadku, gdy będą kompletne, skontaktują się, żeby ustalić termin podpisania 

umowy. Po tym będzie można przystąpić do wymiany źródła ogrzewania. 

DOTACJA PRUSZCZ GDAŃSKI do 30 listopada 2021, nabór w 

przyszłym roku. 

Dofinansowanie z urzędu miasta nie więcej niż 50% poniesionych kosztów nie więcej niż 10 000 zł. 

Zanim poniesie się jakiekolwiek wydatki należy najpierw złożyć wniosek do urzędu, następnie zostaje 

wysłany audytor z urzędu w celu ustalenia czy faktycznie jest nieefektywne źródło ciepła do 

likwidacji. Następnie podpisuje się umowę z miastem. Przedsięwzięcie MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ DO 30 

listopada 2021. 

 



DOTACJA OPOLE po nowym roku  

"Ekologiczne Opole-wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta" wymiana na: 

-pompę ciepła tj.: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze-woda, powietrze-powietrze 

Dotacja zostanie udzielona wyłącznie na dofinansowanie tj. pokrycie do 67% kosztów 

kwalifikowanych, które dla pomp ciepła wynoszą: 

-do 30 000 zł (max. kwota dotacji: 20 100 zł) dotacja obejmuje: 

a) demontaż/likwidację kotła lub pieca; 

b) zakup pompy wraz z montażem; 

c) dostosowanie, budowę instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. w budynku (m.in.: zakup i montaż 

grzejników, rur wielowarstwowych i innych elementów instalacji grzewczej), 

KAWKA PLUS WROCŁAW do 31.10 każdego roku  

 

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 

obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, będących 

jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na: 

-pompę ciepła 

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub 

nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych 

Wrocławia. Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych 

inwestycji, ale nie więcej niż 15 tysięcy zł. 

 

MOJE CIEPŁO wkrótce 

Program zbliżony do programu "Mój Prąd" opierający się na niewielkich dotacjach dla właścicieli 

domów jednorodzinnych. Ma przede wszystkim wspierać zakup i montaż pomp ciepła w nowych 

domach. 

Dofinansowanie w ramach programu "Moje Ciepło" będzie uzależnione od stanu technicznego 

budynków. W programie konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych 

takich jak: 

-w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep min 63 

kWh/(m2/rok) 

-w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić min. 55 kWh/(m2/rok). 

Dotacja 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, nie 

więcej jednak niż 21 000,00 zł 

 



ZLIKWIDUJ KOPCIUCHA WARSZAWA do 31.12.22 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 90% dofinansowania do wszystkic kosztów wymiany "kopciucha" w 2021, w 

2022 wysokość dotacji wyniesie 70% wymiany 

 

WYMIANA NA EKOLOGICZNE ŹRODŁA CIEPŁA: 

-instalację pompy ciepła 

-instalację ogrzewania elektrycznego 

-przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej  

-piec gazowy 

 

Dodatkowo mieszkańcy którzy zdecydują się na likwidację "kopciucha" mogą otrzymać środki na: 

-OZE tj. kolektory słoneczne, instalację fotowoltaiczne  

Jeżeli złoży się wniosek o dotacje "kopciucha" z OZE można skorzystać na wyższe kwoty dotacji. 

 

Wnioski można składać do odwołania. 

3 sposoby: 

-e-mail 

-telefon 

-poczta 

 

 

PROGRAM MEWA PO NOWYM ROKU  

Celem programu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku eksploatacji pieców 

oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji. 

 

Dotacji podlega: 

-podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

-ogrzewanie gazowe  

-ogrzewanie elektryczne 

-odnawialne źródła energii 

Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 

7 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny. 

 

DOTACJA SUWAŁKI PO NOWYM ROKU  
Do ubiegania się o dotację uprawnieni są właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków 

wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Miasta Suwałk. 

 

Dotacja może być udzielona na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła. 



Dochód: 

- na 1 członka rodziny 1100 zł to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację  w wysokości 70% całej 

inwestycji nie więcej niż 6000 zł 

-jeżeli dochód na 1 osobę zawiera się w przedziale od 1101 do 1600 to otrzyma dotacje 70% nie 

więcej niż 4000 zł 

-dochód powyżej 1600 zł  otrzyma 70% nie więcej niż 3000 zł 

 

DOFINANSOWANIE W KALISZU  I tura od 02.01 do 31.03 II tura od 01.07 do 31.07 w 

przyszłym roku  
Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Dotacja może być 

udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zainstalowaniem na stałe fabrycznie nowych 

urządzeń. 

 

Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów związanych ze zmianą ogrzewania w  wysokości 100%, 

nie więcej jednak niż 7 000 zł na jedną nieruchomość, z równoczesnym trwałym zlikwidowaniem 

wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym. 

 

Wnioski rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 


