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Dodatek do oleju opałowego 2022 - jak otrzymać dopłatę? Nie tylko 
posiadacze kotłów na węgiel otrzymają wsparcie finansowe. Dodatek 
w wysokości 2000 zł będzie przysługiwał tym gospodarstwom, w 
których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy. Jak 
skorzystać z dopłaty do oleju? Wszystko, co trzeba wiedzieć.

2 września odbyło się pilne posiedzenie Sejmu, na którym rząd przyjął ustawę, 
wprowadzającą dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż 
węgiel. Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, pelletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie 
finansowe w postaci dodatku. 7 września Senat przyjął ustawę z poprawkami. 
Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wróciła ponownie do Sejmu. 

Polecany artykuł:

Jak wybrać najlepszy kocioł gazowy?
Przeczytaj więcej: Senat chce 3000 zł dopłaty dla wszystkich źródeł ciepła
Dopłaty do ogrzewania dla wszystkich źródeł ciepła

Dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych wyniosą od 500 zł do 3000 zł, 
w zależności od rodzaju paliwa, które jest wykorzystywane do ogrzewania domu. 
Ci, którzy korzystają z pelletu otrzymają - 3 tys. zł; oleju opałowego - 2 tys. zł; 
drewna kawałkowego - 1 tys. zł, a LPG - 500 zł.

Dowiedz się więcej o:

• Dopłatach do pelletu  
• Dopłatach do ogrzewania gazem LPG   
• Dodatku do drewna 2022  

Jak dostać dopłatę do oleju opałowego

https://muratordom.pl/aktualnosci/beda-doplaty-do-drewna-2022-ile-rzad-doplaci-do-ogrzewania-drewnem-kawalkowym-aa-jQPb-19gm-6yaU.html
https://muratordom.pl/aktualnosci/rzad-doplaci-500-zl-do-gazu-plynnego-lpg-kiedy-doplaty-do-ogrzewania-domu-gazem-plynnym-aa-q4P8-BvD9-at6N.html
https://muratordom.pl/aktualnosci/czy-beda-doplaty-do-pelletu-aa-FtER-v28J-kHHv.html
https://muratordom.pl/aktualnosci/dodatek-do-ogrzewania-z-poprawkami-senatu-ustawa-o-wsparciu-odbiorcow-ciepla-wraca-do-sejmu-aa-gMPK-meiG-9Dtz.html
https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/nowoczesne-i-oszczedne-kotly-kondensacyjne-aa-ddvd-yJy8-mwvr.html


Dodatek równy 2000 zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których 
głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy. MKiŚ szacuje liczbę tych 
gospodarstw na 122 tys.
Wsparcie przyznawane będzie jednorazowe. Dodatek do oleju nie wprowadza 
kryterium dochodowego. Wnioskowanie o dopłaty do oleju będzie wyglądało tak 
jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania 
dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jeśli jeszcze nie złożyłeś 
deklaracji, zrób to jak najszybciej, aby uniknąć kary.
Dodatek do oleju opałowego w projektowanej ustawie nie przysługuje 
gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek 
węglowy. Minister Moskwa podkreśliła, że można zgłosić tylko jedno źródło ciepła. 
Jeśli ktoś wybrać węgiel, to nie może wybrać np. pelletu jako źródła 
podstawowego. Składając deklarację należy zadeklarować, co jest głównym 
źródłem ciepła.

Przeczytaj też o innych formach dopłat, z których możesz skorzystać:
• Dodatek węglowy 3000 zł - dla kogo, ok kiedy wypłaty?  
• Dopłaty do prądu 2022 - komu przysługują, ile wynoszą  
• Dopłaty do gazu 2022 - do kiedy wniosek?  
• Dofinansowanie do pomp ciepła  
• Dofinansowanie do wymiany starego pieca  
• Dofinansowanie do ocieplenia domu  

Dodatek do oleju opałowego - od kiedy wnioski

2 września odbyło się pilne posiedzenie Sejmu, podczas którego rząd zajął się 
projektem ustawy wprowadzającej dopłaty do innych źródeł ciepła. Ustawa o 
wsparciu odbiorców ciepła wróciła do Sejmu z senackimi poprawkami. Jeśli Sejm i 
Senat poprą ustawę na najbliższych wrześniowych sesjach, to mogłaby ona trafić 
do podpisu prezydenta jeszcze we wrześniu.
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