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   Nurzec-Stacja, dnia 20.09.2016r. 

         

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  

GMINY NURZEC-STACJA  
Czego dotyczy: 

Gmina Nurzec-Stacja zamierza przygotować projekt dotyczący wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych z terenu 

gminy.  

Projekt wstępnie zakłada możliwość:  

1. zakupu i montażu kolektorów słonecznych,  

2. zakupu i montażu pomp ciepła, 

3. wymiany pieców grzewczych na inne niż opalane węglem. 
 

Realizacja projektu planowana jest w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Termin realizacji: 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie jeszcze w bieżącym roku.  

Realizacja projektu nastąpić ma w okresie do 18 miesięcy. 

 

Szczegółowy opis:  

Niniejsza informacja dotyczy możliwości instalacji przez Gminę Nurzec-Stacja 

kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w indywidualnych budynkach należących do 

osób prywatnych, których użytkownikami są jej mieszkańcy.  

W tym samym naborze wniosków przewidziane ma być pozyskanie dofinansowania 

na instalację pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń. 

Równolegle planowany jest nabór na wymianę istniejących pieców grzewczych na 

inne niż opalane węglem, która skutkować będą znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do 

istniejącej instalacji (co najmniej o 30 %). 

Preferowany będzie zakup i montaż kolektorów słonecznych. 

Należy zauważyć, że projekt będzie mógł być realizowany tylko w przypadku 

pozytywnej weryfikacji wniosku aplikacyjnego przez Instytucję Zarządzającą. 

 

Nabór chętnych: 

Aby można było przygotować taki wniosek, należy pozyskać wszelkie niezbędne 

informacje od mieszkańców, w tym w szczególności deklaracje udziału w projekcie i ankiety 

uzupełniające te deklaracje. 
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Warunki do spełnienia 

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na 

której planowana jest lokalizacja instalacji. 

Zgodnie z założeniami RLKS projekt skierowany powinien być przede wszystkim do 

mieszkańców Gminy Nurzec-Stacja, należących do grypy defaworyzowanej, określonej w 

Lokalnej Strategii Działania tj. w pierwszej kolejności do osób, które kwalifikują się do 

udzielenia pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej. /Dz. U. 2016r. poz. 930/. A więc, w szczególności skierowany ma być do 

młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem, 

osób bezrobotnych. 

 Nie wprowadza się na etapie składania deklaracji ograniczeń ilościowych. Kiedy na 

etapie składania wniosku pojawią się szczegółowe ograniczenia „programowe”, to w sposób 

przejrzysty, na tym właśnie etapie, ustalone zostaną listy potencjalnych odbiorów wsparcia. 

  

Miejsce i termin złożenia deklaracji 

Druki deklaracji dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.nurzec-stacja.eu 

W wersji papierowej można otrzymać deklaracje w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-

Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja  pok. Nr 9 w godzinach pracy urzędu, lub u 

sołtysów poszczególnych wsi. Do deklaracji należy załączyć mapę poglądową z 

nieruchomością, na której planowana jest lokalizacja instalacji. Dodatkowych informacji 

można zasięgnąć w Urzędzie Gminy pok. Nr 9, lub pod Nr Tel. 85 657 50 78 w. 34. 

Deklaracje wraz z ankietą i mapą należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-

Stacja pok. Nr 5 – sekretariat.  

Termin składania deklaracji ustala się do dnia 10 października 2016r.  
 

Zasady finansowania 

Informuje się, że prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów 

kwalifikowanych. Podatek od towarów i usług (VAT) będzie wydatkiem niekwalifikowanym. 

Stawka podatku może być różna w zależności od miejsca montażu instalacji. Np. w 

przypadku montażu instalacji na/w budynku mieszkalnym podatek wyniesie 8%, natomiast na 

konstrukcji wolnostojącej, czy też na innym budynku 23%. 

 Przyjmuje się takie założenie, że koszt wstępnie przedstawiałby się następująco: 

 dotacja w ramach RPOWP: max. 85% kosztów kwalifikowanych, 

 środki właściciela nieruchomości: min. 15% kosztów kwalifikowanych + podatek 

VAT + koszty niekwalifikowane. 

 

Informacje dodatkowe 

Informuje się, że po zakończeniu naboru wniosków (składaniu deklaracji) będą zawierane 

pomiędzy gminą a właścicielami nieruchomości, umowy cywilno – prawne określające 

szczegółowe zasady partycypacji w kosztach, użyczenia nieruchomości oraz montażu  i 

utrzymania instalacji.  

 

Wójt 

Piotr Jaszczuk 


