
 

 

 

DOFINANSOWANIE NA 

KOCIOŁ EKOLOGICZNY 
Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła oraz budowy instalacji OZE 

 

Szanowni Państwo! 
 
Decyzją Pana Wójta – Andrzeja Skolimowskiego, w celu poprawy jakości powietrza, Gmina Przesmyki będzie ubiegać się o dofinansowanie wymiany kotłów 

oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych. 

 

W tym celu w dniach od 16 do 31 lipca 2018 roku odbędzie się nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. 

 

Nabór związany jest z organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursem, w ramach którego wyłonione zostaną Gminy, które 

otrzymają dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na zakup, dostawę i montaż wymienionych instalacji. 

 

W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. „klasa 5”) - wykorzystujących energię pochodzącą z: 

 biomasy – kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący drewno (na drewnoopałowe), 

 gazu – również w wariancie z zasobnikiem na paliwo (przy czym koszt samego zasobnika nie może zostać objęty dofinansowaniem), 

 oleju, 

 a także energię elektryczną – kocioł elektryczny. 

 

Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących drewno) i nie powinien po-

siadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

 

W celu zwiększenia korzyści ekologicznych płynących z realizacji, dopuszcza się rozszerzenie zakresu projektu o budowę instalacji odnawialnych źródeł energii 

(w szczególności – instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje kolektorów słonecznych). Działania te mogą być podjęte wyłącznie w lokalizacjach, w których 

planowana jest wymiana urządzenia grzewczego. 

Poniżej znajdą Państwo informacje nt. przykładowych kosztów wykonania każdej z opisywanych instalacji: 

 

Rodzaj instalacji Koszt netto Wysokość wkładu własnego 

Kocioł na pellet 10 kW 11 500 zł 2 300 zł 

Kocioł na pellet 20 kW 14 000 zł 2 800 zł 

Kocioł zgazowujący drewno 25 kW 12 500 zł 2 500 zł 

Kocioł olejowy 20 kW 30 000 zł 6 000 zł 

Kocioł gazowy 20 kW 12 000 zł 2 400 zł 

Instalacja fotowoltaiczna 

– każdy 1 kW 
4 500 zł 900 zł 

Kolektory słoneczne 

– 2 kolektory, zasobnik 250 l. 
9 000 zł 1800 zł 

 

Wskazane wyżej warianty są przykładowe. Finalna moc instalacji zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie. Podane koszty mają charakter orientacyjny 

– ostateczny poziom zostanie określony w procedurze przetargowej. 

Po stronie mieszkańca pozostanie należny podatek VAT – 8% dla kotłów oraz instalacji OZE wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozo-

stałych przypadkach. 

 

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z koniecznością opracowania świadectwa energetycznego (jego maksymalny koszt to 170 zł). 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do wypełnienia i osobistego złożenia w Urzędzie Gminy w Przesmykach (ul. 11Listopada 13, 

08-109 Przesmyki) deklaracji uczestnictwa w projekcie – w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 roku. 

 

Formularze deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. 

 

Dodatkowe informacje nt. projektu będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy, telefonicznie pod numerem 256412311, a także na stronie internetowej Gminy. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 


