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( pieczęć firmowa JST ) ( miejscowość, data ) 

 

P R O T O K Ó Ł 
 

 

Sporządzony w dniu ......... w .............................................  

Dokładny adres nieruchomości: 

 

 

 

Komisja w składzie: 

1.     

 (właściciel nieruchomości – Beneficjent końcowy)1)   (podpis) 

2.     

 (przedstawiciel Gminy - Beneficjenta)   (podpis) 

3.     

    (podpis) 

 

na podstawie przedstawionych dokumentów, szczegółowego zapoznania się z wynikami 

odbiorów (jeżeli dotyczy) i opiniami rzeczoznawców oraz dokładnej kontroli inwestycji 

i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń i instalacji ustaliła, że: 

 

I. Zdemontowano dotychczasowe źródło/-a ciepła zasilane paliwem stałym lub biomasą: 

 

RODZAJ PALIWA 

Węgiel: Biomasa: 

Ilość zlikwidowanych źródeł ciepła w nieruchomości [szt.]   

Ilość zużywanego paliwa na rok [Mg]   

Potwierdzamy jednocześnie, że są to wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w nieruchomości. 

 

 

 

  

(podpis właściciela nieruchomości)1)  (podpis przedstawiciela Gminy – Beneficjenta) 
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II. Dokonano montażu nowego źródła ciepła o następującej charakterystyce: 

 Rodzaj2) Ilość [szt.] Moc [kW] Uwagi 

Źródło podstawowe     

Źródło dodatkowe     

W przypadku pozostawienia dotychczasowych źródeł ciepła3) potwierdzamy ich trwałe odłączenie od 
przewodu kominowego. 

 

 

 

  

(podpis właściciela nieruchomości)1)  (podpis przedstawiciela Gminy – Beneficjenta) 

 

III. Wszystkie elementy zadania objęte finansowaniem ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.  

 

 

 

  

(podpis właściciela nieruchomości)1)  (podpis przedstawiciela Gminy – Beneficjenta) 

 

 

 Potwierdzam: 

 

 

 

  ...............................................................  

 (data i podpis Kierownika Jednostki) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu,  z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 24, we Wrocławiu. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

                                                           
1) Beneficjentem końcowym może być również najemca lokalu komunalnego – zgodnie z §2 pkt 1.2 „Programu” 
2) Podać rodzaj zainstalowanego źródła ciepła poprzez wybór z następującej listy:  

- kocioł olejowy, 
- kocioł gazowy, 
- kolektor słoneczny, 
- pompa ciepła, 
- panele fotowoltaiczne, 
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- elektrownia wiatrowa, 
- węzeł cieplny, 
- piec elektryczny, 
- kocioł biomasowy, 
- kocioł węglowy  

3) Zgodnie z warunkami „Programu” dopuszcza się pozostawienie dotychczasowego źródła ciepła w sytuacji: 
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 
- pieców objętych ochroną konserwatorską. 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 


