
 
 

Burmistrz Drzewicy ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Odnawialne źródła 

energii w Gminie Drzewica” współfinansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIII 

REACT-EU dla Łódzkiego, działanie XII.2 REACT-EU dla OZE. 

  
Projekt polega na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne 

piece. 

W ramach niniejszego projektu instalowane będą: 

Automatyczne kotły centralnego ogrzewania opalane biomasą – kotły na 

pellet - zgodne z  wymogami   dla   klasy   5   normy   produktowej PN EN 303- 

5:20012 Kotły grzewcze, posiadają certyfikat Ekoprojektu 

Termin montażu pieca na pellet:  lipiec – październik 2023r. 

Koszty ponoszone przez Gminę w ramach dofinansowania obejmują w szczególności: 

 demontaż dotychczasowego źródła ciepła, 

 dostawę i montaż nowego źródła ciepła oraz instalację urządzeń 

i dokonanie niezbędnych  przeróbek instalacji do jego prawidłowego 

funkcjonowania, 

 koszty   rozruchu,   regulacja   instalacji,   przeszkolenie   odbiorców   

ostatecznych w   zakresie   bezpiecznej i prawidłowej obsługi nowych 

źródeł ciepła (zamontowanych instalacji), 

 urządzenia  służące  do  magazynowania  energii  cieplnej  wytworzonej  

z  nowego  źródła  ciepła  (zbiorniki buforowe, zasobniki ciepłej wody 

użytkowej). 

 

Gmina udziela dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych.  
 
Mieszkaniec w ramach wkładu własnego pokrywa co najmniej 15 % kosztów 
kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne. 

Koszty niekwalifikowane projektu - koszty związane z realizacją projektu nieobjęte 

dofinansowaniem, które Mieszkaniec ponosi samodzielnie. 

 

Koszty niekwalifikowane projektu obejmują w szczególności: 

 podatek od towarów i usług VAT,  

 podatek od towarów i usług od przyznanego dofinansowania, 



 
 

 bieżąca eksploatacja i utrzymanie instalacji (np. zakup paliwa: biomasa 

itp.), 

 instalacja kominowa i wentylacja, wkłady kominowe, 

 prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na  

realizację celu  projektu, 

 wykonanie odrębnego magazynu na paliwa (nowe budynki, wiaty itp.) , 

 

 

1. Warunkiem nadrzędnym udziału w Projekcie jest nie prowadzenie działalności 

gospodarczej na nieruchomości i/lub w budynku mieszkalnym.  

2. Mieszkaniec musi przedstawić tytuł prawny do nieruchomości . 

 

 Termin składania deklaracji – do 30 stycznia 2023 roku 

 Wymagana liczba uczestników – 7 uczestników 

 Kwalifikacja do projektu odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

Mieszkańcy Gminy Drzewica zainteresowani udziałem w projekcie, muszą złożyć 

deklarację udziału w projekcie  - pokój nr 22 Urzędu Miejskiego w Drzewicy. 

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 48 375 7983. 

 

 


