
#ODDYCHAJ
WARSZAWO

UZYSKAJ DOTACJĘ
NA INWESTYCJĘ

WYKORZYSTUJĄCĄ
LOKALNE ŹRÓDŁA

ENERGII ODNAWIALNEJ

Zaoszczędź i uzyskaj warszawską 
dotację na instalację odnawialnych 
źródeł energii:
- powietrznej pompy ciepła,
- gruntowej pompy ciepła,
- kolektorów słonecznych,
- paneli fotowoltaicznych,
- turbin wiatrowych.

Możesz uzyskać dofinansowanie 
jeżeli:
- Twoja nieruchomość 

zlokalizowana jest 
na terenie m.st. Warszawy,

- nie ogrzewasz nieruchomości
  kotłami lub paleniskami na
 paliwo stałe albo olej opałowy. 

KROK 5
Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

1. Wypełnij i podpisz druk rozliczenia, który był dołączony do umowy 
o udzielenie dotacji.  
2. Złóż kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji.
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.

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.



ZYSKAJ DOTACJĘ DOTACJA W 6 ŁATWYCH KROKACH

Powietrzna pompa ciepła
do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy kW                               

mocy grzewczej urządzenia

Gruntowa pompa ciepła
do 40 000 zł, ale nie więcej niż 2 000 zł za każdy kW                                      

mocy grzewczej urządzenia

Kolektory słoneczne do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy m2                                  

powierzchni czynnej urządzenia

Fotowoltaika do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia

Turbiny wiatrowe do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia

Dofinansowanie dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, osób prawnych

Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi                                              
lub powiatowymi osobami prawnymi                                                                                                                               

do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji

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 nr tel. 22 32 59 606 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

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.

Pamiętaj, najpierw podpisz z nami umowę dotacji! Dopiero potem możesz 
zacząć inwestycję montażu odnawialnych źródeł energii.

KROK 1
Zbierz potrzebne dokumenty 

1. Wypełnij wniosek*. W formularzu możesz wpisać dowolny nr rachunku bankowego, 
na który po rozliczeniu inwestycji zostanie przekazana dotacja. Może to być Twój 
rachunek lub rachunek bankowy wykonawcy.
2. Uzyskaj zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji.

* Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 3 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 prześlij pocztą na adres: Urząd m. st. Warszawa
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
2. Wnioski przyjmujemy od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji 
inwestycji do 31 marca roku, w którym planujesz montaż odnawialnych źródeł energii 
(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 są kompletne, zaprosimy Cię na podpisanie 
umowy o udzielenie dotacji.
2. Umowę podpisujesz w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 
(pl. Bankowy 2, piętro 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

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 przekaże-
my po zakończeniu całego procesu.
3. Ty i Twój wykonawca musicie podpisać protokół odbioru wykonanej inwestycji. 
4. Pamiętaj, musisz dostać od wykonawcy oryginał faktury lub rachunku 
za usługę. Wykonawca wystawia ją dla Ciebie po zakończeniu inwestycji na podstawie 
protokołu wykonanej inwestycji.
5. Zrób zdjęcie nowo zainstalowanych źródeł energii odnawialnej 
(fotografia z przodu, z góry i obu boków jeżeli to możliwe). 


