
Informacja dla osób, które złożyły wniosek o udzielenie dofinansowania do wymiany 

pieca C.O. w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin. 

Niniejszym informuję, iż w związku z przygotowaniem do realizacji X. Etapu POE,                    

w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek), o godz. 18:00, na Sali widowiskowej Domu Kultury            

w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin, odbędzie się losowanie uczestników X. 

Etapu POE. 

W X. Etapie POE przewidziana została realizacja maksymalnie 25-u inwestycji 

polegających na wymianie starego kotła C.O. na kocioł 5. klasy emisji. 

Wobec powyższego wszyscy zainteresowani udziałem w X. etapie zobowiązani są do 

osobistego uczestnictwa w losowaniu w terminie wyżej wskazanym. W przypadku braku 

możliwości osobistego uczestnictwa w tym terminie należy udzielić pisemnego upoważnienia 

osobie przez siebie wskazanej, która weźmie udział w losowaniu. Wzór upoważnienia do 

pobrania ze strony internetowej www.koszecin.pl lub w Urzędzie Gminy Koszęcin. 

Spośród osób uczestniczących w losowaniu wyłoniona zostanie lista 25-u osób, które 

wezmą udział w X. etapie POE, a także lista rezerwowa. 

 Poziom dofinansowania do wymiany pieca C.O. wynosi maksymalnie 5.500,00 zł 

(pięć tysięcy pięćset złotych). Maksymalną wartość dofinansowania uzyska uczestnik,                         

w przypadku inwestycji, której koszt przekroczy 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych). Dla 

przykładu koszt inwestycji przy instalacji kotłów 5. klasy emisji w IX. Etapie POE zawierał się 

w przedziale od ok. 12.000,00 zł do ok. 16.000,00 zł. 

 Osoby wylosowane zobowiązane będą do podpisania deklaracji uczestnictwa                         

w X. Etapie POE. 

Termin realizacji wszystkich inwestycji w X. Etapie POE planuje się zakończyć                         

do 30 listopada 2017 r., dlatego prosimy o przemyślaną decyzję o udziale w X. Etapie POE, 

gdyż rezygnacja – po podpisaniu deklaracji uczestnictwa – będzie niemożliwa. 

Warunki realizacji i termin składania wniosków do kolejnych etapów POE, zostaną 

ogłoszony na stronie internetowej Gminy Koszęcin w I. kwartale 2018 r. 

  Osobami do kontaktu w sprawie realizacji programu są: 

- Pan Michał Kryś, tel. 34 3210 816, tel. kom. 664-731-935 (pokój nr 13); 

- Pan Szymon Brawer, tel. 34 3210 833 (pokój nr 3). 

 

 

http://www.koszecin.pl/

