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Rząśnia, dnia 6 czerwca 2018 r. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego                    

z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu kotłów gazowych, kotłów na biomasę 

(pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych. 

 

1. Dofinansowanie 

Dofinansowanie udzielane jest dla: 

- kotłów gazowych - 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto, 

- kotłów na biomasę (pellet i inne) - 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 

18.000,00 zł brutto, 

- kotłów węglowych - 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto, 

- kotłów olejowych - 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto. 

 

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków  

Wnioski złożone: 

1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na 

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego 

załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi 

zmianami; 

2) bez wymaganych załączników; 

3) złożone na niewłaściwym formularzu; 

4) podpisane przez podmiot nieuprawniony  

- zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do 

ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko 

jeden raz. 

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na 

stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie. 

UWAGA!!  

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski 

niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie 

rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków                            

w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok. 

 

3. Informacja o naborze Wniosków 

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia 

będzie można składać od 12 czerwca 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala 

konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu. 

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej 

chwili złożyć jeden wniosek. 

http://www.rzasnia.pl/ekologicznie


  

 

 

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć: 

✓ dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

✓ aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące), 

✓ audyt lub analizę cieplną budynku, 

✓ umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,  

✓ arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc  montażu, 

✓ kosztorys ofertowy, 

✓ kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów 

gazowych), 

✓ karty katalogowe urządzeń.  

Objaśnienie: 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, 

współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny 

stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub 

inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę 

współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę) 

 

W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje,                              

w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   

o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.: 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na 

paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690), 

- Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,                          

w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549). 

W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane 

paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat 

"klasy 5"  oraz  Certyfikat "Ekoprojektu". 

Certyfikat "klasy 5" tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły 

grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 

nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" wydany przez akredytowaną 

jednostkę. 

Certyfikat "Ekoprojektu" (lub "Ekodesign") tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności                               

z warunkami określonymi w "Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe" wydany przez akredytowaną jednostkę. 

 

Szanowni Państwo, 

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, 

kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy. 

Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.  

Wójt Gminy Rząśnia 

 

Tomasz Stolarczyk 


