
Strona 1 z 3 
 

(załącznik nr 2 do wniosku) 

 
…….....………………………… 

  (miejscowość i data)  
………………..…………………………   
                    (nazwisko i imię) 

  
…………………..………………………  

   
…………………………..………………  
                      (adres) 

  
OŚWIADCZENIE  

 

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………………………………………………………….……………… 

oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, iż w zależności od rodzaju 

zainstalowanego systemu ogrzewania zobowiązany/na będę przedłożyć wraz z wnioskiem 

o wypłatę dofinansowania dokumenty według poniższego wykazu: 

 

A. Obligatoryjnie niezależnie od rodzaju źródła ciepła: 

• opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych dla wszystkich 
kominów dymnych w nieruchomości objętej wnioskiem (przed i po realizacji zadania), 

• zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła 
i zamontowaniu nowego źródła ogrzewania, zawierającym informacje o terminie 
i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej 
generacji oraz informacje o mocy (kW) zdemontowanego i zainstalowanego źródła 
ciepła, sporządzonym przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą, 
dokonującego wymiany systemu ogrzewania, 

• protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę realizującego wymianę starego źródła 
ciepła. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
protokół winien być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis 
i pieczątka imienna). Jeżeli protokół zawierać będzie wykaz usterek, których usunięcie 
warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia Inwestor 
zobowiązany jest załączyć protokół potwierdzający ich usunięcie, 

• zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. 
najemców) (jeśli dotyczy), 

• zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek 
jest współwłasnością), 

• 3 sztuki kserokopii imiennych faktur i/lub rachunków wystawiony na Inwestora 
potwierdzających poniesione wydatki (oryginał do wglądu), 

• potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe, 

• dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po realizacji zadania,  

• dokument potwierdzający, że zlikwidowane źródło/a ciepła zostało/y zutylizowane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 
21 z późń. zm.); 
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• Certyfikaty zgodności CE dla zakupionych urządzeń objętych wnioskiem 
o dofinansowanie, 

• inne * 
 

B. Dodatkowo – w zależności od rodzaju źródła ciepłą: 
 

1) Ogrzewanie ekologiczne na paliwa stałe lub biomasę : 
 

• imienny rachunek  wystawiony na Inwestora za zakup kotła (w przypadku faktury na zakup 
wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła) - oryginał do 
wglądu,, 

• certyfikat potwierdzający 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły 
grzewcze. Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej do 50kW – Terminologia, wymagania i oznakowanie” wydany 
przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą 
nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 

• inne * 
 

2) Ogrzewanie elektryczne: 
 

• w/w protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania musi być dokonany 
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień 
lub kopia uprawnień), 

• w przypadku zastosowania dynamicznych pieców akumulacyjnych –kserokopia karty 
gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka 
z numerem uprawnień lub kopia uprawnień), 

• imienny rachunek wystawiony na Inwestora za zakup kotła lub dynamicznych pieców 
akumulacyjnych (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć 
specyfikację określającą koszt kotła), 

• inne * 
 

3) Ogrzewanie na lekki olej opałowy: 
 

• w/w protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania powinien być 
dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem 
uprawnień lub kopia uprawnień), 

• imienny rachunek wystawiony na Inwestora za zakup kotła (w przypadku faktury na zakup 
wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła), 

• inne * 
 

4) Pompy ciepła 
 

• imienny rachunek wystawiony na Inwestora za zakup pompy ciepła, 

• inne * 
 

5) Kolektory słoneczne (solary) 
 

• imienny rachunek wystawiony na Inwestora za zakup kolektorów, 

• inne * 
 

6) Ogrzewanie gazowe: 
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• imienny rachunek właściciela-najemcy za zakup kotła, (w przypadku faktury na zakup wraz 
z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą koszt kotła);, 

• kopia decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa (m.in. pozwolenie na 
budowę), 

• zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

• zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców) 
(jeśli dotyczy), 

• umowa z dostawcą gazu, 

• inne * 
 

7) Panele fotowoltaiczne (jako dodatkowe źródło służące zasilaniu podstawowego źródła 
ciepła) 
 

• zaświadczenie od wykonawcy/producenta o ilości wytworzonej energii przez ogniwa 
fotowoltaiczne na rok oraz o ilości energii jaka jest potrzebna do zasilenia zainstalowanego 
źródła ciepła na rok, 

• imienny rachunek wystawiony na Inwestora za zakup paneli (ogniw) fotowoltaicznych, 

• inne * 
 

 
 
* W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych 
parametrów, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających wykonanie zadania w całości.  

 

 

 

 

      ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                 (czytelny podpis)  
 

 


