
DOFINANSOWANIE NA 
KOCIOŁ EKOLOGICZNY 

Nabór deklaracji uczestnictwa do projektu wymiany 
indywidualnych źródeł ciepła

AMM INVESTMENTS SP. Z O.O.             9 LIPCA 2018

Kocioł na pellet 
 
Pellet to odmiana biomasy 
w  postaci granulatu o małej 
średnicy (poniżej 1 cm) i długości 
(3-4 cm). 
 
Kocioł na pellet każdorazowo 
wyposażony jest w podajnik 
paliwa i moduł umożliwiający 
automatyczne sterowanie. 
Dzięki temu pozostaje niemal 
bezobsługowy (konieczność 
uzupe łnienia pal iwa raz na 
kilkanaście dni). 
 
Przykładowe warianty instalacji 
wraz z szacunkowym kosztem 
zakupu i montażu: 
- 15 kW: 13 000,00 zł netto 
- 25 kW: 14 500,00 zł netto 

Kocioł zgazowujący drewno 
 
To kocioł, w którym drewno 
spalane jest kilkuetapowo - 
doprowadzając do stanu, 
w którym wydzielany jest „gaz 
drzewny”. 
 
Aby zachować wysoką żywotność 
kot ła, w proces ie spalan ia 
powinno być wykorzystywane 
drewno o wilgotności 15-20%. 
 
W skład instalacji każdorazowo 
wchodzi zbiornik buforowy, 
pozwalający na „zmagazynowanie 
ciepła”. Dzięki temu konieczność 
uzupełnienia paliwa następuje 
raz na 1-2 dni. 
 
Przykładowe warianty instalacji: 
- 17 kW: 12 200,00 zł netto 
- 32 kW: 14 000,00 zł netto 

Kocioł gazowy 
 
Kocioł wykorzystujący w procesie 
spalania gaz z iemny ( t zw. 
błękitne paliwo) - dostarczany 
z  wykorzystaniem sieci lub też 
z  zainstalowanego na posesji 
zbiornika. 
 
W najpopularniejszym wariancie 
s t o s o w a n e s ą k o t ł y 
dwufunkcyjne, pozwalające na 
ogrzanie budynku, ale również 
przygotowanie ciepłej wody. 
 
Przykładowe warianty instalacji: 
- 12 kW: 11 500,00 zł netto 
- 24 kW: 12 500,00 zł netto

Szanowni Mieszkańcy! 
Decyzją Pana Burmistrza – Ireneusza Stefańskiego, 
w  celu poprawy jakości powietrza, Leżajsk będzie 
ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kotłów. 

W tym celu w dniach od 9 do 27 lipca 2018 roku odbędzie 
się nabór deklaracji mieszkańców zainteresowanych 
uczestnictwem w projekcie. 

Nabór związany jest z organizowanym przez Samorząd 
Województwa Podkarpackiego konkursem, w ramach którego 
wyłonione zostaną Gminy, które otrzymają dofinansowanie 
w  wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych 
w y d at ko w a n y c h n a z a ku p, d o s t a wę i  m o n t aż 
wymienionych instalacji. 

W ramach projektu możliwy jest zakup oraz montaż kotłów 
ekologicznych i efektywnych energetycznie (tzw. „klasa 5”) - 
wykorzystujących energię pochodzącą z: 

• biomasy – kocioł na pellet oraz kocioł zgazowujący 
drewno (na drewno opałowe), 

• gazu – również w wariancie z zasobnikiem na paliwo 
(przy czym koszt samego zasobnika nie może zostać 
objęty dofinansowaniem). 

Każdy zamontowany kocioł powinien być wyposażony 
w  automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów 
zgazowujących) i nie powinien posiadać rusztu awaryjnego 
ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

Dofinansowaniem objęty będzie nie tylko zakup, 
ale  również montaż kotła (wraz ze wszystkimi pracami/
modernizacjami koniecznymi do zintegrowania nowego 
kotła z istniejącą instalacją CO/CWU). 

Na wkład własny mieszkańca składać będzie się 15% 
kwoty netto związanej z zakupem i montażem kotła, 
a  także należny podatek VAT – 8% dla instalacji 
wykonywanych w  obrębie budynku mieszkalnego, 23% 
w pozostałych przypadkach. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy 
do wypełnienia i osobistego złożenia w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w  Leżajsku (ul. Rynek 1) deklaracji 
uczestnictwa w projekcie – w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 lipca 2018 roku. Formularze deklaracji dostępne są w 
siedzibie Urzędu Miejskim oraz na stronie internetowej 
Miasta.  

Na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa 
w  projekcie, każdorazowo zostanie zaprojektowane 
indywidualne rozwiązanie (mieszkaniec określi rodzaj kotła, 
projektant dobierze moc odpowiednią dla powierzchni 
grzewczej oraz standardu ocieplenia). 

Dodatkowe informacje nt. projektu będzie można uzyskać 
na planowanym spotkaniu informacyjnym (22 lipca 
2018  r., godz. 14:00 - Miejskie Centrum Kultury), a  także 
w Urzędzie Miejskim (tel. 17 242 73 33 wew. 140). 

Serdecznie zapraszamy!


