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Odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

 W roku 2018 został uruchomiony program dotacji celowej na z budżetu 
Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia 
niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. Na ten cel w budżecie 2018 
roku została przeznaczona znacząca kwota 620 000,00 złotych, która i tak nie po-
zwoliła na podpisanie umów o dofinansowanie z wszystkimi chętnymi. Wnioski 
pozostające na liście rezerwowej będą rozpatrywane w roku następnym. 

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła w budyn-
kach położonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, tj. likwidację starego źródła 
ciepła lub wszystkich starych źródeł ciepła w danym budynku i trwałym ich zastą-
pieniu przez jedno z nowych, poniżej wskazanych ekologicznych źródeł ciepła: 

1) pompa ciepła (jeżeli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku); 
2) ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy); 
3) ogrzewanie olejowe (kocioł olejowy); 
4) nowoczesne urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym na biomasę, 

pelet lub węgiel, spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy oraz 
certyfikat Ekoprojektu (ecodesign). 

Dotacja na wymianę pieców 

Nowe źródło ciepła Stare źródło ciepła 

 9 listopada 2017 r. Miasto i Gmina Działoszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta  
i Gminy Działoszyn”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 23 marca 2018 r. burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab podpisał umowę na realizację zadania z firmą FlexiPower Group  
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyoska. 
 Przedsięwzięcie obejmuje budowę systemów solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u, cyrkulacji (jeśli istnieje), wody zimnej oraz grzewczej, zasilającej 
górną wężownicę zasobnika solarnego celem współpracy z układem solarnym. Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u zostaną zainstalowane na 467 budynkach miesz-
kalnych, należących do osób fizycznych na obszarze 23 miejscowości gminy Działoszyn, tj. Bobrowniki, Draby, Działoszyn, Grądy, Kapituła, Kiedosy, Kolonia Lisowice, Lisowice, Młynki, 
Niżankowice, Posmykowizna, Raciszyn, Sadowiec Niwa, Sadowiec Pieoki, Sadowiec Wieś, Sadowiec Wrzosy, Sęsów, Szczepany, Szczyty, Szczyty Las, Trębaczew, Węże, Zalesiaki. Zakres 
rzeczowy projektu obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji solarnych. 
 Instalacje solarne montowane są na budynkach mieszkalnych, w miejscach ściśle związanych z budynkiem lub na gruncie, a także w pomieszczeniach istniejących kotłowni. 
Całkowita wartośd projektu szacowana jest na 5 872 566,35 zł, w tym dofinansowanie: 4 272 281,40 zł. 
Do kooca sierpnia br. zamontowano ok. 420 szt. instalacji, montaż wszystkich zastawów ma zakooczyd się do kooca 2018 r. 

Dotacja jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie następują-
cych kosztów związanych z realizacją inwestycji, polegającej 
na wymianie starych źródeł ogrzewania: 

1) koszty zakupu nowych źródeł ogrzewania – fabrycznie no-
wych i zamontowanych po raz pierwszy; 

2) koszty montażu. 
 

Dotacja jest przyznawana w wysokości 50% kosztów, lecz nie 
większej niż 5 000,00 zł (słownie: pięd tysięcy 00/100 złotych). 
 
W celu uzyskania dotacji należy złożyd w Urzędzie Miasta i Gminy 
Działoszyn pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz  
z wymaganymi załącznikami. Formularze wniosków są dostępne 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie oraz na stronie inter-
netowej urzędu w zakładce dotacje dla mieszkaoców. 

Więcej informacji pod numerem telefonu 43/ 84 13 177 i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn  

w zakładce: Dotacje dla mieszkańców. 

Stare źródło ciepła Nowe źródło ciepła 


