
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW  

 Wójt Gminy Godów informuje, że w dniach od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. w biurze obsługi

klienta Urzędu przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na wymianę kotłów centralnego

ogrzewania w 2019 roku.  

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania, zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

Zgodnie  z  Regulaminem  udzielania  dotacji  dofinansowaniu  podlega  w  pierwszej  kolejności

wymiana  tradycyjnego  kotła  węglowego  na  kocioł  gazowy,  z  pierwszeństwem  dla  osób,  które

w 2018 roku złożyły Deklarację udziału w  Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2019-2020 dla

Gminy  Godów  i  zaznaczyły  opcję  wymiany  na  kocioł  gazowy  (liczba  osób  zdeklarowanych  nie

przekracza ilości 70 planowanych dofinansowań).

Dopuszcza  się  możliwość  złożenia  wniosku  na  dofinansowanie  wymiany  tradycyjnego  kotła

węglowego na kocioł gazowy przez osoby, które w złożonej deklaracji zaznaczyły opcję wymiany na

inne niż gaz źródło ciepła (pellet, węgiel).  

Osoby, które nie składały Deklaracji a są zainteresowane wymianą w 2019 roku tradycyjnego,

zasypowego kotła węglowego na kocioł gazowy również mają możliwość złożenia wniosku. 

Wnioski te ujęte zostaną na odrębnej liście i rozpatrywane będą po wnioskach osób zdeklarowanych,  

wg kolejności ich składania, do wyczerpania ilości planowanych dofinansowań.

Wnioski osób  zdeklarowanych na wymianę tradycyjnego kotła węglowego na kocioł opalany

biomasą (pellet)  rozpatrywane będą w dalszej  kolejności  (po kotłach gazowych),  w ramach wolnych

miejsc.  Dopuszcza  się  możliwość  złożenia  wniosku  na  dofinansowanie  wymiany  tradycyjnego  kotła

węglowego  na  kocioł  opalany  biomasą  przez  osoby,  które  w  złożonej   deklaracji  zaznaczyły  opcję

wymiany na kocioł węglowy klasy V. 

Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania do wymiany kotła węglowego zasypowego na

kocioł węglowy klasy V możliwe będzie wyłącznie w przypadku braku wymaganej ilości osób chętnych

do  instalacji  kotłów gazowych  lub  na  pellet.  W takim  przypadku,  z  uwagi  na  dużą  ilość  złożonych

Deklaracji  na zabudowę kotłów węglowych (102 deklaracje na 2019 rok), ewentualne wolne miejsca

uzupełnione zostaną o inwestorów wybranych w drodze losowania. 

Wnioski  w  tym  przypadku  przyjmowane  będą  na  podstawie  odrębnego  wezwania  kierowanego  do

wylosowanych osób.

Regulamin  udzielania dotacji dla osób fizycznych biorących udział w Programie Ograniczania

Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020 określa Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Godów

z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków

budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska (dostępna na stronie internetowej : www.godow.pl)


