
 

 

 

 

.........................................                    ........................................, dnia ................................ 
Nr rejestru 

          (wypełnia Urząd) 

W N I O S E K 
 

o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 

Gierałtowice do inwestycji służących ochronie  

powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ................................................................................................................................... 

Nr dowodu osobistego .............................................................................................................................. 

Wydany przez ............................................................................................................................................ 

Pesel .......................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy.................................................................................................................................... 

 

2. Adres, pod którym przeprowadzono wymianę istniejącego systemu ogrzewania na instalację 

ekologicznego ogrzewania: 

Budynek mieszkalny / lokal mieszkalny* położony jest: 

w sołectwie ................................................................................... 

przy ul. .................................................. nr domu ......................... 

Budynek został wzniesiony w .............................. roku. 

Lokal mieszkalny zajmuję od ............................... roku. 

 

3. Wymiana polegała na: 

 

.................................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj ogrzewania przed wymianą) 

na ogrzewanie 

 

.................................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie) 

Prace zakończono w dniu ................................ 

 

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zmodernizowanego systemu grzewczego w moim budynku 

mieszkalnym / lokalu mieszkalnym*. 

2. Do wniosku dołączam wszystkie wymagane dokumenty wymienione w Uchwale Nr XXVIII/183/16 Rady 

Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 r 

 

 

................................................ 
 (podpis wnioskodawcy) 

Objaśnienie: 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie wpływu 



 

Załączniki do wniosku: 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego. 

2. Zgoda współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na modernizację ogrzewania,   

w przypadku gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności. 

3. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości albo użytkowników wieczystych,  

w przypadku gdy Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub lokalu mieszkalnego. 

4. Druk numeru konta bankowego. 

5. Oświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców/kotłów mułowo-węglowych, węglowych lub 

niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) w budynku lub 

lokalu mieszkalnym. 

6. Protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez wykonawcę instalacji. 

7. Kserokopię faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego (oryginał faktury lub 

rachunku do wglądu dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem). 

8. W przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o.  

z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym paleniskiem dodatkowo należy 

dołączyć następujące dokumenty: 

1) aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym 

zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej  

w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 

akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), potwierdzające spełnienie 

kryteriów energetyczno-emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły 

grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; 

2) zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz 

prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni. 

9. W przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe 

(ekogroszek) na niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa), 

z jednym paleniskiem dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą w tym 

zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej  

w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 

akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), potwierdzające spełnienie 

kryteriów energetyczno-emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły 

grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; 

2) zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz 

prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni. 

10. W przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. 

z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na kocioł gazowy dodatkowo należy 

dołączyć następujące dokumenty: 

1) protokół z próby szczelności instalacji gazowej sporządzony przez osobę ze stosownymi 

uprawnieniami; 

2) zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz 

prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni; 

3) umowę dostawy gazu ziemnego. 

11. W przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. 

z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na kocioł olejowy dodatkowo należy 

dołączyć następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz 

prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni. 

12. W przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. 

z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na ogrzewanie elektryczne należy 

dodatkowo dołączyć następujące dokumenty: 

1) umowę dostawy energii elektrycznej. 


