INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w 2019 roku
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 1 marca 2019 roku można składać
wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na
wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, pokój nr 4, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Wysokość środków
przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2019 wynosi 25 000,00 zł.
Wzór wniosku wraz z informacją o wymaganych załącznikach dostępny jest na stronie
internetowej www.lipcereymontowskie.pl oraz w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie
pokojach nr 2 i 3.
Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła w budynkach
położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie, polegającej na likwidacji starego źródła
ciepła lub wszystkich starych źródeł ciepła w danym budynku i trwałym ich zastąpieniu przez
jedno z nowych ekologicznych źródeł ciepła, tj.:
− kocioł gazowy spełniają wymogi dyrektywy ErP2015, a data potwierdzenia zgodności z
wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji,
− kocioł olejowy spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE, a data potwierdzenia
zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji,
− kocioł na biomasę, pelet lub inne, spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5
klasy,
− kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy.
W przypadku kotłów na paliwa stałe (biomasa, pelet, inne, węgiel) dotacja może zostać
udzielona, gdy piec spełnia następujące warunki:
− musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, a data potwierdzenia
zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji,
− powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie może posiadać rusztu
awaryjnego (dodatkowej komory spalania) ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
Konstrukcja kotła na biomasę nie może umożliwiać spalania paliw węglowych.
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku wszystkich
dotychczasowych starych źródeł ciepła oraz złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia o
likwidacji tych źródeł. Od obowiązku likwidacji starych źródeł ciepła można odstąpić w
przypadku:
− występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny
pomieszczenia, w którym się znajduje;
− gdy piec kaflowy stanowi element dekoracyjny pomieszczenia, w którym się znajduje,
pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia.
Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu nowych źródeł
ciepła – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy oraz kosztów montażu.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z zakupem nowego źródła ciepła i jego
montażem udokumentowanych rachunkami lub fakturami, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł.
Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą
zawarcia umowy.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi nastąpić nie
później niż do 31 października 2019 r.
Szczegółowe zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XXX/209/18 Rady Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3622,
zm. poz. 5335) dostępna na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, pokój nr 2 i 3, tel. 46 831 61 66 w godzinach pracy Urzędu Gminy.
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