
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Priorytetowego „PIECYK-2017” 

 

1. Czy w ramach Programu priorytetowego „PIECYK – 2017” mogę wymienić stary piec 
węglowy na nowy, również opalany węglem? 

Tak, w ramach Programu „PIECYK – 2017” można wymienić stary piec węglowy na nowy, 
również opalany węglem, przy czym należy pamiętać, że nowy piec musi posiadać certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5. Dodatkowo piec taki musi być 
wyposażony w automatyczny podajnik paliwa oraz musi być dedykowany do spalania 
określonego rodzaju paliwa. 

2. Co to znaczy, że kocioł musi spełniać wymagania klasy 5? 

Dla kotłów klasy 5, wprowadzonej przez normę PN EN 303-5:2012, obowiązują restrykcyjne 
wymagania w odniesieniu do emisji i sprawności. Kotły spełniające wymagania klasy 5. 
gwarantują najniższą emisję CO, pyłów i węgla organicznego do atmosfery oraz wysoką 
sprawność, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie paliwa.  

3. Jak sprawdzić, czy kocioł spełnia wymagania klasy 5? 

Należy sprawdzić u producenta/ sprzedawcy, czy kocioł posiada certyfikat zgodności z normą 

PN EN 303-5:2012 lub równoważną. Certyfikat musi być wydany przez jednostkę posiadającą 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badania lub innej jednostki 

akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym 

uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).  

Potwierdzeniem uzyskania wymaganych parametrów jest certyfikat. 

4. Czy mogę uzyskać pożyczkę na wymianę starego pieca gazowego lub olejowego? 

Tak, ale należy mieć na uwadze, że celem programu jest poprawa efektywności energetycznej 
i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czyli planowany do zakupu piec musi się charakteryzować 
większą sprawnością, a co za tym idzie, mniejszym zużyciem paliwa. 

5. Czy w ramach programu mogę wymienić piec węglowy na piec na pelet? 

Tak, ale należy pamiętać, że planowany do zakupu piec musi posiadać certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5. 

6. Czy mogę uzyskać pożyczkę na wymianę pieca opalanego biomasą (np. drewnem)? 

Nie, nie można uzyskać pożyczki na wymianę pieca opalanego biomasą. 
Należy pamiętać, że celem programu jest uzyskanie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla. Jeżeli chodzi o biomasę (np. drewno, pelet), przyjmuje się, że podczas 
spalania bilans CO2 jest zerowy. Wynika to z prawidłowości, iż ilość CO2 pobrana przez rośliny z 
atmosfery podczas procesu fotosyntezy, zostaje na powrót uwolniona do atmosfery podczas 
spalania. Tym samym, wymiana pieca opalanego biomasą nie będzie skutkowała uzyskaniem 
efektu ekologicznego i nie może być dofinansowana pożyczką w ramach Programu. 

7. Czy w ramach Programu mogę uzyskać pożyczkę na wymianę ogrzewania elektrycznego 
na gazowe? 

Nie. Należy pamiętać, że celem programu jest uzyskanie efektu ekologicznego w postaci 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W przypadku wymiany ogrzewania elektrycznego 
na gazowe, nie zostanie osiągnięty efekt w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla. 

8. Czy, jeżeli planuję wymienić piec węglowy na gazowy, mogę ze środków pożyczki pokryć 
koszty przyłącza gazowego? 

Tak, w przypadku wymiany pieca węglowego na gazowy, koszt wykonania przyłącza gazowego 
może stanowić koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, pod warunkiem, że zostanie poniesiony 
po złożeniu wniosku o pożyczkę. 



 

9. Czy mogę uzyskać pożyczkę na wykonanie przyłącza gazowego do budynku, jeśli 
nie planuję wymiany kotła, a jedynie doprowadzenie gazu do kuchenki gazowej? 

Nie, na wykonanie przyłącza gazowego do budynku można uzyskać pożyczkę tylko pod 
warunkiem równoczesnej wymiany ogrzewania na gazowe. 

10. W jaki sposób należy potwierdzić przekazanie starego kotła do unieszkodliwienia? 

Jednym z warunków umowy pożyczki będzie przedstawienie dokumentu przyjęcia odpadów 
przez punkt skupu złomu lub dokument z przekazania kotła do unieszkodliwienia. W przypadku 
likwidacji pieców kaflowych potwierdzeniem takim może być też potwierdzenie wywozu gruzu.  

11. W jakim przypadku możliwe jest odstąpienie od warunku likwidacji pieca węglowego? 

Odstąpienie od warunku likwidacji pieca węglowego możliwe jest w przypadku, jeśli piec posiada 
wartości historyczne i estetyczne (np. stare piece kaflowe), ze względu na które Wnioskodawca 
nie chce go usuwać. W takim przypadku należy przedstawić uzasadnienie dla pozostawienia 
pieca kaflowego, przy czym piec taki musi zostać odłączony od przewodu kominowego. 

12. Czy umorzenie pożyczki podlega opodatkowaniu? 

Tak, umorzenie części kwoty pożyczki skutkować będzie powstaniem przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
Fundusz wystawi i przekaże Beneficjentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację 
o wysokości umorzenia dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, nie później niż do 28 lutego roku następującego po roku, 
w którym nastąpiło umorzenie. 

13. Czy w ramach Programu „PIECYK-2017” mogę uzyskać pożyczkę na zakup pieca 
do budynku, w którym dotychczas nie było ogrzewania? 

Nie, nie można uzyskać pożyczki na zakup pieca do budynku, w którym dotychczas nie było 
ogrzewania, ponieważ nie mamy wówczas do czynienia z wymianą źródła ciepła, 
tylko z zainstalowaniem nowego, tym samym nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny. 

14. Czy w ramach Programu mogę uzyskać pożyczkę na wymianę pieca węglowego na dwa 
piece gazowe? 

Nie, na jeden budynek jednorodzinny / jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno 

dofinansowanie w ramach Programu na zakup i montaż jednego kotła / ogrzewania 

elektrycznego / wymiennika ciepła / węzła cieplnego. 

 

15. Czy w ramach Programu mogę uzyskać pożyczkę na wymianę pieca w mieszkaniu, 
do którego posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? 

Nie, w ramach Programu można uzyskać pożyczkę na wymianę pieca jedynie w mieszkaniu, 

do którego Wnioskodawca posiada prawo własności (w tym współwłasności). 

 


