
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin naboru uzupełniającego w ramach projektu 

„Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie 

Gminy Koluszki” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nabór uzupełniający (dla ok. 100 instalacji) prowadzony będzie przez Urząd Miejski 

 w Koluszkach w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przyłączenia  

i wymiany pieców na gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  

2. Ankiety i deklaracje przyjmowane będą od osób zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki, 

które są właścicielami budynków mieszkalnych, w celu uczestnictwa w projekcie w zakresie 

przyłączenia do sieci gazowej, montażu pieca gazowego (jeśli w budynku nie ma instalacji 

gazowej) 

 Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 30%.  

Stary piec węglowy musi zostać usunięty! 

 Ostateczną decyzję o kwalifikowalności wydatków podejmie Urząd Marszałkowski. 

3. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski w Koluszkach tylko i wyłącznie w przypadku 

otrzymania dofinansowania ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. 

4. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego a wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów kwalifikowa-

nych netto. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia 

części nieruchomości, w celu montażu pieca, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat od 

otrzymania płatności końcowej w projekcie. 

6. Zamontowane piece przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej w projekcie stanowić 

będą własność Urzędu Miejskiego w Koluszkach i przez ten czas zostaną użyczone do bez-

płatnego użytkowania właścicielom posesji. Po tym okresie zostaną przekazane właścicielom 

posesji na własność. 

7. Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie będą musieli zgłosić się do Urzędu 

Miejskiego w Koluszkach z dowodem osobistym w celu podpisania umowy na bezpłatne uży-

czenie swej nieruchomości na cele projektu. W przypadku współwłasności nieruchomości 

wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu. 

Nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły brać udziału w pro-

jekcie.  

8. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych 

zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym oraz do wniesienia udziału 

własnego w kosztach realizacji projektu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w terminie podanym w umowie  

i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie  

i rozwiązaniem umowy. 

10. Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych 

należnościach wobec Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Dane te będą na bieżąco weryfiko-

wane przez Urząd.  

11. Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Urzędu Miejskiego w Koluszkach jest jedno-

znaczne ze skreśleniem uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu.  

12. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przedmiotowym projekcie, zostaną 

zapisane  na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie tylko w przypadku rezygnacji osób  

z listy głównej lub  ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na nie spełnianie zapi-

sów przedmiotowego  Regulaminu (np. brak wpłaty, braku możliwości montażu instalacji  

ze względów technicznych, lub zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych 

należności wobec Urzędu Miejskiego w Koluszkach ).  

13. Informacji szczegółowych dotyczących naboru ankiet uzyskać można telefonicznie  

w Urzędzie Miejskim w Koluszkach  pod numerem tel.: 44 725 67 49, 44 725 67 45 

 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Deklaracje uczestnictwa będą przyjmowane od dnia 09.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach w godzinach pracy urzędu (pok. 202, 219).   Osoby, które 

nie złożyły ankiet w pierwszym naborze będą mogły je uzupełnić składając deklaracje.  

2. Ankiety złożone po terminie będą przenoszone na listę rezerwową.  

3. Podstawą udziału w projekcie jest złożenie ankiety oraz deklaracji o uczestnictwie  

w projekcie.  

 

III. KTO MOŻE APLIKOWAĆ 

1. Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Koluszki, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie 
efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców, 

2. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na 
użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia). 

3. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych 
oraz innych należności wobec Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

4. W projekcie nie mogą brać udziału nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospo-
darcza  oraz będące w posiadaniu wspólnot mieszkaniowych.  

 

IV.  ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

1. Ankieta, 

2. Deklaracja  uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uiszczenie opłaty w wysokości 369 zł brutto za stwo-

rzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Kwota nie podlega zwrotowi.  

 Wpłaty można dokonywać:  

 - w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

 - przelewem na nr rachunku bankowego 73 1240 3161 1111 0010 0493 1532 

 - bez prowizji w Banku Pekao SA na ul. 11 Listopada 20 w Koluszkach 

 

  


