Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do wymiany
istniejących kotłów centralnego ogrzewania, mogą skorzystać z Bonu
ekologicznego lub/oraz z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program ograniczenia
niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych na lata 2016-2020. Program składa się
z kilku części, z których część EKO-PIEC i EKO-DOM wiążą się z możliwością uzyskania pożyczki na
wymianę źródła ciepła, z której część może zostać umorzona.
Dofinansowanie w formie pożyczki może objąć do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, tj. na
demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą
i wyposażeniem, zakup i montaż zewnętrznej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, przyłącza do sieci,
koszt zabudowy zbiorników c.w.u. Umorzeniu może podlegać do 30% wartości pożyczki. Pożyczka
wypłacana jest w transzach, lub jednorazowo, po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Pożyczka może zostać
częściowo umorzona, jeśli beneficjent spłacił co najmniej 70% pożyczki w przypadku programu EKOPIEC lub 80% w pozostałych programach.

Dofinansowanie WFOŚiGW a Bon ekologiczny
W przypadku, jeśli wnioskodawca uzyskał już dofinansowanie do tego przedsięwzięcia z innych źródeł
(np. w postaci Bonu Ekologicznego w powiecie krapkowickim), koszty kwalifikowane obniża się
o wysokość uzyskanego tam wsparcia.

Na co można uzyskać wsparcie:
Wymiana źródła ciepła gospodarstwa domowego (kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym) na
nowoczesne, tj. kotły opalane biomasą lub ekogroszkiem, kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy,
piece elektryczne, podłączenie do sieci ciepłowniczej. Co istotne, wymiana źródła ciepła może
obejmować także wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
służących na potrzeby istniejących lokali i budynków mieszkalnych jako podstawowe źródło energii.
Ponadto, w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów na ekogroszek na
nowe, zasilane innym paliwem niż węgiel.

Warunki uzyskania pożyczki:
1. Uzyskanie efektu ekologicznego, a więc obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
zmniejszenie wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. WFOŚiGW wylicza ww. parametry
na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku.
2. Likwidacja wszystkich dotychczasowych, służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych
paliwem stałym, za wyjątkiem pieców kaflowych akumulacyjnych, zasilanych elektrycznie; pieców

o wysokich walorach estetycznych lub objętych ochroną konserwatora zabytków; kominków
opalanych drewnem.
3. Zakończenie inwestycji nie później, niż do 3 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy
pożyczki.

Wnioski można składać w terminie do 31.12.2020 r. pod adresem:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
45-018 Opole, ul. Krakowska 53.
www.wfosigw.opole.pl

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-piec

Porównanie programów wsparcia
Bon ekologiczny
Forma wsparcia
Dotacja
Dla kogo wsparcie
1. Osoby fizyczne
2. Wspólnoty mieszkaniowe
Na co wsparcie
Modernizacja systemu centralnego ogrzewania
opartego na paliwie stałym w lokalu
mieszkalnym.
Rodzaj modernizacji
Wymiana istniejącego źródła ciepła:
- kocioł gazowy
- kocioł elektryczny
- kocioł opalany olejem opałowym
- podłączenie do sieci ciepłowniczej
- kocioł opalany biomasą
- kocioł opalany ekogroszkiem, o ile nie jest
wyposażony w ruszt stały, przystosowany do
spalania innego paliwa stałego.

Koszt kwalifikowany
Koszt zakupu kotła lub przyłącza do sieci
ciepłowniczej

Wysokość wsparcia
1. 1000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy
do 30 KW

WFOŚiGW, program EKO-PIEC lub EKO-DOM
Forma wsparcia
Pożyczka w części umarzana
Dla kogo wsparcie
1. Osoby fizyczne
Na co wsparcie
1. Modernizacja systemu centralnego
ogrzewania w budynku/lokalu mieszkalnym
2. Modernizacja systemu ciepłej wody
użytkowej w budynku/lokalu mieszkalnym
Rodzaj modernizacji
Wymiana istniejącego źródła ciepła na:
- kocioł gazowy
- kocioł (piec) elektryczny
- kocioł opalany olejem opałowym (lekkim)
- podłączenie do sieci ciepłowniczej
- kocioł opalany biomasą (w przypadku kotłów
opalanych drewnem – tylko kotły gazujące)
- kocioł opalany ekogroszkiem o sprawności co
najmniej 85%, z automatycznym podajnikiem
paliwa (o ile dotychczasowy kocioł nie był
zasilany ekogroszkiem).
Koszt kwalifikowany
1. Koszt zakupu kotła lub przyłącza do sieci
ciepłowniczej
2. Koszt demontażu istniejącej instalacji
3. Koszt montażu nowej instalacji
4. Koszt niezbędnej armatury i wyposażenia
Wysokość wsparcia
Umorzenie do 30% pożyczki w przypadku
dokonania spłaty 70% pożyczki (lub 80% w

2. 2000 zł – j/w o mocy powyżej 30 KW
3. 3000 zł – w przypadku podłączenia do sieci
ciepłowniczej

Łączenie wsparcia z innymi źródłami wsparcia
Możliwe bez ograniczeń

Warunki uzyskania wsparcia
Trwała zmiana istniejącego systemu ogrzewania

Termin naboru
Do momentu wyczerpania środków
przeznaczonych na dotację.

przypadku programu EKO-DOM, tj. dodatkowo
termomodernizacji budynku). Koszty
kwalifikowane od 10.000 zł do 18.000 zł, w
zależności od rodzaju inwestycji (patrz
regulamin dofinansowania).
Łączenie wsparcia z innymi źródłami wsparcia
Możliwe z ograniczeniami:
Koszt kwalifikowany obniża się o wysokość
wsparcia uzyskanego z innego źródła
Warunki uzyskania wsparcia
1. Trwała zmiana istniejącego systemu
ogrzewania
2. Efekt ekologiczny (obniżenie zanieczyszczeń
do powietrza oraz zmniejszenie wytwarzania
energii cieplnej na potrzeby ogrzewania)
3. Zakończenie inwestycji do 3 m-cy od daty
zawarcia z WFOŚiGW umowy pożyczki
Termin naboru
Do 31.12.2020 r.

