
ZASADY FINANSOWANIA
1.  Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
     O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne,   
     osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe.  
     Wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 
     lub współużytkowników nieruchomości wieczystych.

2. Jakiego rodzaju urządzenia grzewcze podlegają   
    dofinansowaniu?
     wymiana niskosprawnego i nieekologicznego kotła 
     na paliwa stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń 
     na paliwo stałe (tzw. piece kopciuchy, kozy, kominki) 
     na niskoemisyjne urządzenie grzewcze zasilane gazem,  
     olejem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła;

     przebudowa instalacji grzewczej wynikającej z likwidacji  
     niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo
     stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń.  

3. Na jaką kwotę przyznawane są dotacje?

    80 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000 zł, 
     w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła   
     ciepła na kocioł gazowy, kocioł  LPG, kocioł elektryczny 
     lub kocioł olejowy;

     80 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 8000 zł, 
     w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła   
     ciepła na pompę ciepła;

     90 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż1500 zł, 
     w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie 
     instalacji grzewczej wynikającej z likwidacji źródła ciepła.

4. Czy jest wzór wniosku o udzielenie dotacji i gdzie 
    go można znależć? 
    Wzór wniosku określa uchwała Rady Miasta, można go
    pobrać ze strony miasta: www.minsk-maz.pl.

WYMIANA WYMIANA 
KOTŁÓW KOTŁÓW 
GRZEWCZYCHGRZEWCZYCH  
Z DOPŁATĄ 
Z BUDŻETU MIASTA W 2021R.

OD 1 STYCZNIA 2023 r. nie wolno używać kotłów 
na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas
3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;

OD 1 STYCZNIA 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel 
lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

DO 31 GRUDNIA 2022 r. miejscowe ogrzewacze  
pomieszczeń (np.  kominki) muszą zostać wymienione  
na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub należy je  
wyposażyć w urządzenia ograniczające emisje pyłu  
do wartości określonych w ekoprojekcie;

OD 1 LIPCA 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach
i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach
pomieszczeń):

      mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
      produkowanych z ich wykorzystaniem,
      węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
      z ich wykorzystaniem,
       węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
      paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie 
      roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

To emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. To emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. 
Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców  Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców  
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których 
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz 
z transportu spalinowego. Jest ona przyczyną pojawienia z transportu spalinowego. Jest ona przyczyną pojawienia 
się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, takich jak:się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, takich jak:
pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale  pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale  
ciężkie, dioksyny, wielopierścieniowe węglowodory aro-ciężkie, dioksyny, wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne. Pomiar poziomu zanieczyszczeń powietrza na matyczne. Pomiar poziomu zanieczyszczeń powietrza na 
terenie Miasta w styczniu 2021 r. wykazał dzienny poziom terenie Miasta w styczniu 2021 r. wykazał dzienny poziom 
pyłów PM2,5 wyniósł nawet 265 µg/m3 , PM10 – 450 µg/m3,  pyłów PM2,5 wyniósł nawet 265 µg/m3 , PM10 – 450 µg/m3,  
a w lutym 2021 r. PM2,5 - 182 µg/m3 i PM10 – 314 µg/m3 , co a w lutym 2021 r. PM2,5 - 182 µg/m3 i PM10 – 314 µg/m3 , co 
stanowi kilkuset procentowe przekroczenie norm jakości stanowi kilkuset procentowe przekroczenie norm jakości 
powietrza.powietrza.

CO TO JEST NISKA EMISJA?

PAMIĘTAJ, że zgodnie z obowiązującą
UCHWAŁĄ ANTYSMOGOWĄ 
dla woj. mazowieckiego:



5.   Do kiedy trzeba zakończyć montaż nowego urządzenia?
     Termin zakończenia montażu to: 30 października 2021 r.
6.   Kiedy można przystąpić do prac związanych 
       z wymianą ogrzewania?      

       Po podpisaniu umowy o dotację, ponieważ przy rozliczeniu 
       dotacji uwzględniane będą tylko te faktury/rachunki,  
       których data wystawienia nie jest wcześniejsza niż data 
      podpisania umowy o dotację.

7.   Kiedy otrzymam dotację?    
       Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji 
       i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania  
       (złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami).

8.  Czy dotację można łączyć z innymi dofinansowa
      niami np. z programem Czyste Powietrze?   
      Tak. Jednakże suma dofinansowań nie może przekroczyć  
      100% kosztów kwalifikowanych zadania. Nie można 
       pozyskać dofinansowania na ten sam zakres inwestycji 
       z różnych źródeł. 

9.  Czy wszystkie prawidłowo złożone wnioski o przy-
      znanie dotacji zostaną objęte dofinansowaniem?
      Dotacje są przyznawane do wyczerpania środków finan-
      sowanych przewidzianych w uchwale budżetowej Miasta.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO:

30 CZERWCA 2021 r.

UWAGA! 
Decyduje kolejność składania 

wniosków.

PAMIETAJ! 
Najpierw podpisz umowę dotacji, 

a dopiero potem rozpocznij inwestycję.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ 
WWW.MINSK-MAZ.PL

MIASTO AKTYWNIE DZIAŁA NA RZECZ POPRAWY
JAKOŚCI POWIETRZA W MIEŚCIE M. IN. POPRZEZ:

dofinansowania do wymiany źródeł ciepła,dofinansowania do wymiany źródeł ciepła,
wprowadzenie komunikacji miejskiej,wprowadzenie komunikacji miejskiej,
termomodernizację budynków należącychtermomodernizację budynków należących  do miasta,do miasta,
uruchomienie nowej elektrociepłowni z układem uruchomienie nowej elektrociepłowni z układem 
kogeneracyjnym zasilanej gazem ziemnym,kogeneracyjnym zasilanej gazem ziemnym,
kontrole spalania w piecach c.o.,kontrole spalania w piecach c.o.,
liczne nasadzenia zieleni,liczne nasadzenia zieleni,
stałe monitorowanie jakości powietrza: stałe monitorowanie jakości powietrza: 
https://www.minsk-maz.pl/991,jakosc-powietrza.

ABYŚ MÓGŁ SPAĆ SPOKOJNIE


