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OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW  

W  SPRAWIE  MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA  DOTACJI   

NA  WYMIANĘ  PIECÓW  GRZEWCZYCH 

 

 Wójt Gminy Stanisławów informuje o możliwości składania zgłoszeń przez zainteresowanych 

mieszkańców gminy wymianą starych kotłów grzewczych. Gmina Stanisławów planuje złożyć do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zbiorczy wniosek 

o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Program będzie realizowany 

jedynie w przypadku pozyskania przez gminę dotacji z WFOŚiGW. 

 Program stwarza możliwość uzyskania (za pośrednictwem gminy) dotacji na zakup pieca w 

wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. Kosztami 

kwalifikowanymi są koszty związane z zakupem kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem 

c.w.u., podajnikiem) oraz  koszt czujnika tlenku węgla (czadu).  Dofinasowaniem mogą być objęte 

przedsięwzięcia, które zostaną wykonane do 20.10.2017 r. (jeszcze nie wykonane) i polegające na 

wymianie indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, 

olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, 

umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych 

lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z 

wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na 

piec gazowy wymagana jest kopia ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej, którą 

należy dołączyć do deklaracji udziału w projekcie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. 

 Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych (w miejscu realizowanego zadania nie 

może być prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza obecnie i w okresie najbliższych 

5-ciu lat). 

 Deklaracje udziału w projekcie należy składać w Urzędzie Gminy Stanisławów  

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do 20.02.2017 r. Dodatkowe informację oraz wzór 

zgłoszenia dostępny jest w pokoju 19 oraz na stronie internetowej www.stanislawow.pl   

W przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z WFOŚiGW nowe kotły zostaną zakupione 

poprzez procedurę przetargową i dostarczone do mieszkańców. Oznacza to, że do chwili 

rozstrzygnięcia przetargu nie jest możliwe ustalenie od jakiego producenta będą pochodziły kotły. 

Mieszkańcy będą zobligowani do poniesienia wszystkich pozostałych kosztów tj. m.in.: 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. Gmina pozostanie właścicielem kotła przez okres trwałości projektu tj. 5 lat, natomiast 

właściciele budynków będą zobowiązani do prawidłowej eksploatacji urządzeń (w tym regularnego 

dokonywania przeglądów technicznych wymaganych przepisami). Obowiązki gminy i mieszkańców 

zostaną sprecyzowane w umowach, które zostaną przygotowane w przypadku pozyskania przez 

gminę dofinansowania z WFOŚiGW. 
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UWAGA!!!  

- program nie obejmuje zakupu nowego pieca do nowego obiektu mieszkalnego (programem 

będzie objęta wyłącznie wymiana starego pieca); 

- program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych 

sezonowo np. w domkach letniskowych; 

- pogram nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków, 

- program nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub ekogroszek. 

 

 

Wójt  Gminy 

            / - /  Adam  Sulewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
- deklaracja uczestnictwa w programie 
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DEKLARACJA 

uczestnictwa w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa 

mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” 
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

I. DANE KONTAKTOWE 

- imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...……….. 

- adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….…………… 

- telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………..………. 

- adres e-mail: …………………………………………………………………………………….………. 

II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU, W KTÓRYM BĘDZIE WYMIENIANY PIEC: 

- tytuł prawny do nieruchomości (własność/ współwłasność/ inne*): ………………………….….. 

- adres nieruchomości: …………………………………………………………………………………… 

- nr ewidencyjny działki: ……………………… obręb: ………………………………………………… 

- numer księgi wieczystej (lub kserokopia aktu notarialnego): ………………………………………. 

- rok budowy: …………………… 

- powierzchnia ogrzewana (w m
2
): …………………… 

- ilość osób zamieszkałych: ………………. 

- ocieplenie ścian*:  TAK  NIE 

- ocieplenie dachu*:  TAK  NIE 

- okna (stan techniczny)*: DOBRY DOSTATECZNY ZŁY 

*zakreślić właściwe  

III. DANE DOTYCZĄCE OGRZEWANIA: 

Ogrzewanie przed modernizacją: (przy odpowiednim źródle ciepła należy wpisać szacowaną 

ilość zużytego paliwa rocznie) 

Węgiel/miał/:   ………………..   ton/rok 

Ekogroszek:  ………………..   ton/rok 

Olej opałowy:   ………………..   m
3
/rok 

Drewno:   ……………….    ton/rok 

Inne:    ……………….  ……/rok 

Moc kotła (tabliczka znamionowa): ………..… kW 

Rok produkcji kotła: ……………….. 
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Ogrzewanie po modernizacji – wykaz preferowany: (przy odpowiednim źródle ciepła należy 

wpisać planowaną ilość zużywanego paliwa rocznie) 

Typ źródła ciepła: 

Kocioł gazowy:   ……………….. m
3
/rok 

Kocioł olejowy:   ……………….. m
3
/rok 

Kocioł na biomasę:  ………………. ton/rok 

Moc źródła ciepła po modernizacji: ………… kW 

IV. RODZAJ I TYP PLANOWANEGO DO ZAKUPU PIECA (WYCZERPUJĄCY OPIS ZA POMOCĄ 

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH / OSTATECZNY WYBÓR ZOSTANIE WYKONANY NA 

PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

V. SZACUNKOWA WARTOŚĆ NOWEGO PIECA BRUTTO: ……………………………. PLN 

VI. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAKUPU CZUJNIKA CZADU BRUTTO: ………………………… PLN 

 

VII. OŚWIADCZENIA / DEKLARACJE 

1. OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE 

Oświadczam, że realizacja zadania objętego przedmiotowym wnioskiem odbywać się będzie 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 t.j.) 

2. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI ZADANIA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego 

wnioskiem, przez przedstawicieli gminy oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na każdym etapie jego realizacji. 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

1) Oświadczam, że w miejscu realizowanego zadania nie jest prowadzona, nie jest 

zarejestrowana oraz nie będzie prowadzona w ciągu najbliższych 5-ciu lat działalność 

gospodarcza. 

2) Oświadczam, że nieruchomość objęta wnioskiem jest użytkowana całorocznie a nie 

jedynie sezonowo (tzn. nie jest to dom letniskowy). 
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4. OŚWIADCZENIE O ODDANIU DO EKSPLOATACJI I TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

Oświadczam, że zmodernizowane źródło ciepła zostanie oddane do eksploatacji i będzie 

użytkowane przez okres minimum 5-ciu lat od zakończenia inwestycji. 

5. OŚWIADCZENIE O POKRYCIU KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH 

Oświadczam, że pokryje wszystkie niezbędna koszty niekwalifikowane modernizacji źródła 

ciepła oraz zakończę inwestycję na swojej posesji najpóźniej do 20.10.2017 r. 

6. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że warunkiem realizacja zadania polegającego na 

modernizacji indywidualnego źródła ciepła jest pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7. W przypadku uzyskania przez Gminę Stanisławów dofinansowania podpiszę stosowną 

umowę uczestnictwa w projekcie, szczegółowo regulującą kwestię dotyczącą modernizacji 

indywidualnego źródła ciepła. W wyznaczonym przeze mnie budynku mieszkalnym. 

8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

9. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w DEKLARACJI są prawdziwe i zgodne ze 

stanem faktycznym. W przypadku poświadczenia nieprawdy zobowiązuje się do naprawienia 

powstałej z tego tytułu szkody. 

 

 

Stanisławów, dnia ………………………   ………………………………..……………………………. 
         /czytelne podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości/ 
 

 
 
 
W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy należy do DEKLARACJI 

dołączyć kopię ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej  

(w uzasadnionych przypadkach kopię ostatecznego pozwolenia na budowę można 

dostarczyć do dnia podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem a Gminą Stanisławów). 

 


