„WEŹ DOTACJĘ -WYMIEŃ PIEC”
Uprzejmie informujemy, iż gmina Sicienko podjęła starania o pozyskanie z WFOŚiGW w
Toruniu dla zainteresowanych mieszkańców gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi.

Wójt Gminy Sicienko ogłasza nabór wniosków
o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sicienko, w ramach Programu
priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie

do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę. Ze względu na ograniczoną pulę
środków i możliwość objęcia dofinansowaniem na terenie Gminy Sicienko 10
nieruchomości, przewiduje się publiczne losowanie kompletnych wniosków
w uprzednio wyznaczonym terminie.
I. Warunki składania wniosków:
1. Wniosek należy złożyć w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:
za pośrednictwem strony internetowej www.sicienko.pl i www.bip.sicienko.pl;
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku – Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 3.
2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w terminie naboru. Wnioski składane po okresie
naboru nie będą rozpatrywane.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne
załączniki wymienione we wniosku.
4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania wykonane przed podpisaniem umowy z Gminą o
udzielenie dotacji ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania na
paliwo stałe istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne
ogrzewanie wymienione w punkcie III).
6. Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy w
Sicienku, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. nr 3)
lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela p. Dorota Kotala, inspektor ds. ochrony
środowiska, w godzinach pracy Urzędu – tel. 052 58 70 403, adres e-mail:
dorota.kotala@sicienko.pl.
WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie
realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego
EKOpiec 2018.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
III. Osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek,
wynikający z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego i wykorzystuje
nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe.
IV. Co podlega dofinansowaniu:
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
kotły na paliwa stałe,
kotły gazowe,
kotły olejowe,
kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach
wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu
kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.
WAŻNE! Objaśnienia:
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub
b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na
paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia
27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i
zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu
stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów
zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3
zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne.
V. Wysokość dofinansowania – łącznie 4 000 zł
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

z budżetu Gminy Sicienko 2 000 zł,
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2 000 zł,
WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później
otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
VI. Działania po stronie Gminy
Złożenie w imieniu Mieszkańców do WFOŚIGW w Toruniu wniosku o dotację celową na
wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy)
podejmowane będą następujące działania: podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w
Toruniu o przyznanie dotacji, podpisanie umowy przez Gminę z Mieszkańcem.
VII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Gminy
w Sicienku Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w Formularzu
wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami
Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów będą przeprowadzone oględziny i
sporządzony protokół z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową.
Przekazanie Beneficjentowi końcowemu dotacji nastąpi w ciągu 7 dni od daty wpływu
środków na rachunek Gminy Sicienko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji będzie stanowił załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.
VIII. Informacje o środkach odwoławczych
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

