
 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.: 

„Wymiana kotłów węglowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipie” 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.74.2017 Wójt Gminy Lipie ogłasza nabór Uczestników do udziału w projekcie 

pn.: „Wymiana kotłów węglowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Lipie” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie w Urzędzie Gminy Lipie w terminie  

od dnia 04.12.2017 r. do dnia 08.12.2017 r. 

 

Informacje ogólne: 

 W ramach niniejszego projektu będzie możliwe dofinansowanie wymiany/modernizacji nieefektywnych 

ekologicznie źródeł ciepła (dotychczas użytkowanych kotłów – pieców). 

 W miejsce dotychczas użytkowanych kotłów będzie można zainstalować kocioł (piec) na biomasę (np. 

drewno, brykiet, pelet, słoma) lub kocioł na gaz płynny LPG (ze zbiornikiem gazu instalowanym pod 

ziemią lub naziemnie). 

 W celu zakwalifikowania budynku do wymiany kotła będzie konieczne przeprowadzenie audytu 

energetycznego, który wykaże oszczędności ekologiczne wynikające z montażu nowego kotła. 

 Wymiana kotła będzie możliwa do przeprowadzenia tylko w budynkach ocieplonych, o odpowiednich 

współczynnikach zużycia energii, co wykaże przeprowadzony audyt. 

 Gmina Lipie planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na wymianie kotłów 

węglowych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 – wartość dofinansowania wyniesie ok. 85 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny uczestnika 

wyniesie ok. 15 % kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka 8 % lub 23 % od wkładu 

własnego). 

 Planowana realizacja projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez 

Gminę Lipie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (IZ RPO). 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek – zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w projekcie. 

Wniosek może złożyć: 

 osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia cieplna wykorzystywana jest wyłącznie na 

cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej), 

 osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach gminy Lipie. 

Kryteria wyboru: 

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących 

warunków: 

1. Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie wymiana obecnego źródła ciepła, musi: 

a. być zlokalizowany na terenie Gminy Lipie, 

b. posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację kotła na biomasę lub kotła gazowego. 

c. być zgłoszony do użytkowania. 

2. Właściciel/współwłaściciele budynku musi/muszą posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na 

której położony jest budynek. 



3. Właściciel/współwłaściciele nie może/mogą posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych 

zobowiązań wobec gminy Lipie oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań 

podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat 

lokalnych – wg stanu na dzień 30.06.2017r. 

4. Energia elektryczna cieplna produkowana przez instalacje nie może być wykorzystywana na cele 

działalności gospodarczej. 

Lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu 

Lista uczestników projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania 

ze środków UE – umowy przyrzeczone, będzie umieszczona na stronie internetowej www.lipie.pl oraz tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lipie, wraz z listą rezerwową. 

Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do projektu uzależniona będzie od wartości złożonego 

wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE. 

 

Koszty dostawy i montażu kotłów w zależności od mocy i lokalizacji zostaną określone po wyborze wykonawcy 

inwestycji oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. 

 

Wielkość (moc) kotła dla każdego budynku zostanie ustalona podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę 

projektową działającą na zlecenie gminy Lipie. 

Wkład własny uczestników projektu zostanie określony w umowie przedwstępnej, a następnie zaktualizowany po 

wyborze wykonawcy inwestycji – w umowie przyrzeczonej. 

 

Do momentu wyboru Projektu do dofinansowania oraz podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą RPO 

mieszkańcy nie będą ponosili żadnych wydatków związanych z przygotowaniem, czy realizacją projektu. 

 

Wszystkie informacje nt. projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej gminy Lipie: www.lipie.pl 

oraz  biuletynie „Nasza Gmina”. 


