INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA
DOTYCZĄCA WYMIANY PIECA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór
otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu, gminy
mogą wystąpić w imieniu Mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. W związku
z powyższym, w przypadku zainteresowania Mieszkańców programem, Gmina Lesznowola złoży
zbiorczy wniosek o dotację.
I. Rodzaj przedsięwzięcia - modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:
•

wymiana pieca węglowego na piec gazowy

•

lub pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności
wytwarzania ciepła.

II. Wysokość dotacji
•

do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł. (brutto) dla jednego
gospodarstwa domowego
(min. 25% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych pokrywa
Mieszkaniec– zobowiązanie Mieszkańca na podstawie podpisanej umowy z gminą).

III. Rodzaje kosztów:
Koszty kwalifikowane (koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:
• koszt zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., koszt czujnika
tlenku węgla (czadu).
Koszty niekwalifikowane (koszty nieobjęte dotacją, po stronie mieszkańca):
• opinia kominiarska dotycząca przystosowania kotłowni i przewodu kominowego do
instalacji pieca gazowego,
• koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji
inwestycji,
• demontaż starej instalacji źródła ciepła,
• zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą
kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami
na paliwo,
• wkład kominowy,
• roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
• koszt przyłącza do sieci,
• rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
• koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.
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IV. Warunki uczestnictwa w programie:
•

program dotyczy osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu.

•

program obejmuje wymianę pieca węglowego na gazowy, lub pieca gazowego
wyprodukowanego przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

•

na posesji musi znajdować się przyłącze gazowe,

•

modernizowane źródło ciepła jest jedynym zasobnikiem ciepła w gospodarstwie
domowym,

Program nie dotyczy:
•

modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo
(domki letniskowe),

•

lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Trwałość projektu wynosi 5 lat.

V. Wymagane dokumenty:
1. Deklaracje uczestnictwa Mieszkańca w projekcie należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.
w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola:
poniedziałek w godz.: 9.30-17.30,
wtorek - piątek w godz.: 8.00-16.00

VI. Działania po stronie gminy
•

Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dotację na wymianę pieców
dla Mieszkańców (planowany termin złożenia wniosku przez gminę: 14 luty 2017 r.).

•

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji) podejmowane
są działania:
➢ podpisanie przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie umowy o przyznanie dotacji,
➢ podpisanie przez gminę umowy z Mieszkańcem,
➢ ogłoszenie przez gminę przetargu na zakup i dostawę pieców gazowych (na podstawie
Ustawy prawo zamówień publicznych) - piece gazowe zakupuje dla Mieszańców gmina
zgodnie z parametrami wskazanymi w deklaracji.
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VII. Zobowiązania Mieszkańca
•

Finansowe tj. pokrycie przez Mieszkańca:
✓ części kosztów kwalifikowanych zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚiGW,
✓ oraz w całości kosztów niekwalifikowanych.

•

Montaż pieca gazowego – najpóźniej w terminie do 20.10.2017 r.

•

Nie dokonywanie modernizacji pieca w okresie 5 lat (trwałość projektu).

•

Podpisanie przez Mieszkańca z Inspektorem Nadzoru końcowego protokołu odbioru
inwestycji.

VIII. Dokumentacja techniczna
Lp.

Rodzaj dokumentu

Czas oczekiwania

1

warunki przyłączenia – „Gazownia” PGNiG Sp. z o. o.

1,5 miesiąca

2

akt własności

3

projekt budowlany budynku

2 tygodnie

4

mapa geodezyjna do celów projektowych

2 tygodnie

5

projekt budowlany instalacji gazowej (4 egzemplarze)

2 tygodnie

6

decyzja pozwolenia na budowę

1,5 miesiąca

7

opinia kominiarska

1 dzień

8

wykonanie instalacji wg projektu

1 tydzień

9

oświadczenie z próby szczelności (wykonawca

1 dzień

10

umowa o dostarczenie gazu z PGNiG Sp. z o.o. „Gazownia”

2 tygodnie

HARMONOGRAM
30.01.2017r.
31.01 - 06.02.2017r.
14.02.2017r.

spotkanie z Mieszkańcami dotyczące dotacji na wymianę pieców
termin składania deklaracji uczestnictwa w projekcie do kancelarii
Urzędu Gminy Lesznowola
złożenie przez Gminę Lesznowola wniosku do WFOŚiGW w Warszawie

Kontakt:
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tel. 22 708 91 28, 22 708 92 08
ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO SKŁADANIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
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