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Szanowni Pañstwo, 

w zwiqzku z rosncym zainteresowaniem mieszkañców wymianq piecOw z dofinansowaniem, 
Gmina Leoncin zamierza w 2018 roku ubiegaá sic o dofinansowanie projektu dotyczcego 
wymiany kotlów z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 

WFOiGW dotychczas nie opublikowal zasad i regulaminu naboru, jednake wiadomo, te 
bçdzie on prowadzony w trybie otwartym. 

Diatego tez, z uwagi na potenejalnie krótki czas naboru wniosków przedstawiam niezbçdne 
informacje do podjçcia przez Pañstwa decyzji oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego. 

Dofinansowaniem mogq byá objçte przedsiçwziçcia polegajqce na modernizacji 
indywidualnych 2r6del ciepla tj. wymianie kotlów lub palenisk wçglowych na gazowe, olej owe 
lub opalane biomas (kotly na biomasç nie mogq posiadaé dodatkowego rusztu teliwnego, 
umoliwiajqcego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastpienie kotlów gazowych, 
olejowych lub opalanych biomasq 2r6dlem ciepla o wyszej nit dotychezas sprawnoci 
wytwarzania ciepla (z wylqczeniem montazu kotlów na wcgiel lub ekogroszek). 

Program nie dotyczy modemizacji 2r6del ciepla w nieruchomociach wykorzystywanych 
sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadañ polegajcych na montau kominków. 

Maksymalne dofinansowanie: 75%, ale flue wiçcej nil 5000 zi 
Wymiana pieca bçdzie musiala byó zrealizowana w bie2cym roku kalendarzowym. 

Koszty kwalifikowalne: 

- koszt zakupu kotla z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem, koszt 
czujnika tienku wçgla (czadu). 

Koszty niekwalifikowalne - nie objçte dofinansowaniem: 

- koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowicej element realizacji inwestycji; 
- demonta2 starej instalacji 2r6dla ciepla; 
- zakup i montaz nowej instalacji technologicznej kotlowni wraz z niezbqdnq aparaturq 
kontrolno-pomiarowq, instalacjq elektrycznq w obrçbie kotlowni oraz zbiomikami na paliwo; 
- wklad kominowy; 
- roboty instalacyjne wewnqtrz obiektOw - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 
- koszt przyl4cza do sieci; 
- rozruch technologiczny instalacji i urzqdzeñ; 
- koszt nadzoru nad realizacjq inwestycji 

Nabór wniosków przez Gminç Leoncin zostanie ogloszony p0 opublikowaniu Regulaminu oraz 
wykazu wymaganych dokumentOw przez WFOSiGW w Warszawie. 

Osoby zainteresowane udzialem w naborze prosimy o przygotowanie informacji o typie kotla, 
którym byliby zainteresowani oraz jego koszcie. 

Zastrzegamy, 2e podane informacje mogq ulec zmianie p0 ogloszeniu Regulaminu naboru 
wnioskOw na rok 2018 przez WFOSiGW w Warszawie. 
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