
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rypin ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę 

źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

gminy Rypin, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez 

WFOŚiGW w Toruniu.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 15 listopada 

2018 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku 

skompletowania wymaganej ilości wniosków i ograniczone środki finansowe 

przeznaczone na ten cel.

Rozpatrywanie wniosków nastąpi w oparciu o kryteria formalne i kryteria wyboru inwestycji 

do dofinansowania, a w przypadku, gdy kryterium wyboru spełni więcej niż 10 wniosków 

o zakwalifikowaniu do dofinansowania decyduje otwarte losowanie przeprowadzone 

w Urzędzie Gminy Rypin w terminie podanym do publicznej wiadomości.

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami 

stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:

a) kotły gazowe,

b) kotły elektryczne,

c) kotły olejowe,

d) kotły na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu.

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła 

w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań 

polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność 

gospodarcza.

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:

• z budżetu Gminy Rypin 2 000 zł,

• ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu 2 000 zł,

co daje łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.



WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków,

związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi 

wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOSiGW 

w Toruniu.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio 

w Urzędzie Gminy Rypin -  ul. Lipnowska 4, pok. 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 

4; 87-500 Rypin (za terminem złożenia wniosku uznaje się jego wpływ do Urzędu).

Formularz wniosku przyznawania dotacji dostępny jest w Urzędzie Gminy Rypin 

(pok. 4) oraz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rypin, pok. 4, tel. 

54 280 97 04 w godzinach pracy urzędu.

1. Regulam in udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów  inwestycji osób fizycznych, 
o których m ow a w  art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. W niosek w raz z załącznikam i.

Rypin, dnia 24.07.2018r.
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Załącznik:


