UCHWAŁA Nr …./....../2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia …................... 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zasad
dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap.
Na podstawie art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zasad
dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap, dokonuje się
zmian w taki sposób, że załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.1219 z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.
Art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, stanowi, że zasady udzielania
dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa rada gminy w drodze
uchwały.
Podjęcie przedłożonej uchwały, poszerzy zakres przyznanej dotacji uprawnionym podmiotom, na realizację
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne
w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY GOŁDAP
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA,
POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE,
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIEJSKIM I WIEJSKIM GMINY GOŁDAP.
§1
Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Gołdap na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł
ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gołdap.
2.

Dofinansowaniu podlega:
1) zakup lub zakup z montażem nowych urządzeń grzewczych, które będą trwale związane z obiektem
budowlanym:
a) gazowych,
b) elektrycznych,
c) pomp ciepła,
d) automatycznych kotłów odpowiadających 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą,
e) olejowych.
2) podłączenie do sieci:
a) ciepłowniczej,
b) gazowej.
§2
Beneficjenci
1. Dotacja może być udzielona wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym będącym właścicielami lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które w rozumieniu przepisów rozporządzenia z 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ.U. Nr 112, poz.1316, ze zmianami)
klasyfikowane są następująco: 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne, 1121- budynki o dwóch mieszkaniach,
1122 - budynki o trzech i więcej mieszkaniach.
2. W przypadku budynków jednorodzinnych – 1110 - dotacja może być udzielona wyłącznie właścicielom
na zakup lub zakup z montażem jednego urządzenia grzewczego lub podłączenia budynku do sieci.
3. W przypadku lokali mieszkalnych w budynkach o dwóch mieszkaniach - 1121 – dotacja może być udzielona
właścicielom lokali:
- na zakup lub zakup z montażem wspólnego urządzenia grzewczego lub podłączenia do sieci całego budynku
lub
- na zakup i zakup z montażem indywidualnego urządzenia grzewczego dla każdego z lokali w tym budynku.
4. W przypadku budynków o trzech i więcej mieszkaniach – 1122- dotacja może być udzielona wyłącznie
Wspólnocie Mieszkaniowej lub wszystkim właścicielom łącznie na zakup lub zakup z montażem wspólnego
urządzenia grzewczego lub podłączenie do sieci całego budynku wielorodzinnego.
§3
Kryteria wyboru
1. Dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust.2, ma na celu wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy
stanu środowiska naturalnego, poprzez wymianę istniejącego źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych,
zapewniającą poprawę stanu powietrza w gminie uzdrowiskowej Gołdap.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez wymianę
istniejącego źródła ogrzewania lub przyłączenie się do sieci ciepłowniczej bądź gazowej, z jednoczesnym

zlikwidowaniem dotychczasowych, funkcjonujących urządzeń grzewczych.
3. Nie udziela się dotacji do wymiany źródeł ogrzewania w budynkach nie przekazanych do użytkowania.
4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla:
1) budynku w przypadku budynków sklasyfikowanych jako 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
1122 - budynki o trzech i więcej mieszkaniach;
2) budynku sklasyfikowanym jako 1121- budynki o dwóch mieszkaniach, w przypadku gdy właściciele
otrzymali dotację na zakup lub zakup z montażem wspólnego urządzenia grzewczego lub podłączenia do sieci
całego budynku.
5. Dotacją nie będą objęte urządzenia i przyłącza:
a) kupione przed podpisaniem umowy dotacji;
b) nie posiadające stosownych atestów lub certyfikatów potwierdzających ich zgodność z normami
obowiązującymi w przepisach prawa;
c) nie będące jedynym, stałym źródłem zaopatrzenia w ciepło tej samej powierzchni użytkowej (z wyjątkiem
kominków opalanych drewnem);
d) przenośne źródła ciepła (dmuchawy, grzejniki olejowe i elektryczne itp.) i inne nie stanowiące stałego
wyposażenia budynku.
6. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
a) dokumentacji oraz pozwoleń i decyzji administracyjnych;
b) transportu;
c) eksploatacji i konserwacji urządzenia grzewczego lub przyłącza;
d) likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania.
§4
Źródła finansowania
1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Gołdap do wysokości określonej na ten cel w budżecie
Gminy Gołdap.
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup lub zakup z montażem ekologicznego urządzenia grzewczego
lub budowę przyłącza cieplnego bądź gazowego do budynku:
1) sklasyfikowanego jako 1110 – budynek mieszkalny jednorodzinny – do 100% wartości zakupu, nie więcej niż
3 000 zł,
2) sklasyfikowanego jako 1121- budynek o dwóch mieszkaniach - do 100% wartości zakupu nie więcej niż
1 500 na każdy lokal, jeśli zaś właściciele lokali zdecydują się na montaż wspólnego urządzenia grzewczego lub
podłączenia do sieci całego budynku, do 100% wartości zakupu, nie więcej niż 4 000,00 zł,
3) sklasyfikowanego jako 1122 – budynek o trzech i więcej mieszkaniach - do 100% wartości zakupu, nie więcej
niż 4 000,00 zł.
§5
Warunki udzielania dotacji i jej rozliczenia
1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, składa w Urzędzie
Miejskim w Gołdapi:
a) pisemny wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
b) upoważnienie do zawarcia umowy o dotację udzielone wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli
budynku (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
3. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania będzie prowadzony od 1 stycznia
do 31 marca każdego roku. Wnioski wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku
niewykorzystania środków w pierwszym terminie ogłasza się drugi nabór od 1 czerwca do 31 lipca.

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję, powołaną przez Burmistrza Gołdapi, według
kolejności złożenia, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
5. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub
w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania
dofinansowania.
6. Wnioski, które wpłynęły w terminie, niezrealizowane w danym roku, będą rozpatrzone w pierwszej kolejności
w roku następnym.
7. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie będzie spełniać wymogów formalnych, określonych w niniejszym
regulaminie, Burmistrz Gołdapi wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie
wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
8. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o dotację.
9. Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji.
10.Dotacja będzie przekazana na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy.
11.Przekazane środki finansowe z dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest wykorzystać nie później niż
do 15 listopada danego roku. Rozliczenie i zwrot kwoty dotacji niewykorzystanej w terminie wyżej
wymienionym nastąpi w terminach określonych w art.251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
12. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem , pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku
wystąpienia okoliczności określonych w art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
13.Wnioskodawca, który otrzymał dotację, po zakończeniu zadania określonego umową zawartą z Burmistrzem
Gołdapi, nie później niż do 30 listopada każdego roku, składa w Urzędzie Miejskim w Gołdapi:
a) wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu);
b) imienny dowód zakupu lub zakupu z montażem nowego urządzenia grzewczego lub podłączenia do sieci
(rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty (z faktury lub specyfikacji do faktury powinna
wynikać nazwa i parametry zamontowanego urządzenia grzewczego)
c) kopie atestów, deklaracji lub certyfikatów potwierdzających zgodność użytych urządzeń bądź materiałów
z obowiązującymi normami.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Data wpływu .........................; godz. …............
Burmistrz Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY GOŁDAP
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE
W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE MIEJSKIM I WIEJSKIM GMINY GOŁDAP
1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………...
PESEL: …………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy
(dobrowolnie) : ……………………………………………………………………………………..

2. Lokalizacja budynku mieszkalnego.
Adres (miejscowość, ulica, numer
domu):............................................................................................. ………………………………………………
…………………………………………………….
Numer ewidencyjny działki: ………………. obręb: ……………………………….
3. Krótki opis przedsięwzięcia (rodzaj urządzenia grzewczego lub przyłącza, przyjęte rozwiązania
techniczne, informacja o ateście lub certyfikacie ).
A) planowane źródło ciepła……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
B) likwidowane źródło ciepła……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.
Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………...
Data zakończenia /nie może być późniejsza niż 15 listopada/...................................................................
5. Szacunkowy koszt budowy: ………………………………………………………………………… zł
6. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi jest
Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany dalej w skrócie
Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w UM w Gołdapi,, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielanie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Gołdap na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na proekologiczne
w budynku mieszkalnym na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap obejmującym rozpatrzenie wniosku
oraz ewentualne zawarcie umowy o dotację i rozliczenie projektu.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, w szczególności art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska oraz uchwały NR L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie
zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł
ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap;
b) art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
(w zakresie danych kontaktowych);
c) art. 6 ust. 1 lit b RODO – w związku z ewentualnym zawarciem umowy o dotację.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednak brakiem możliwości
rozpatrzenia Pani/Pana wniosku i tym samym otrzymania dotacji.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody
w każdej chwili, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
Oświadczam, że:

Zapoznałem/-am się z treścią uchwały nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie
źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap.
- Dane zawarte we wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.
- Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami pomocy publicznej.
- Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Gołdapi przeprowadzenia
kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych zawartych w niniejszym wniosku w związku
z postępowaniem o udzielanie dotacji.
………………………
(Miejscowość, data)

……………… ………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Upoważnienie do zawarcia umowy dotacji udzielone wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli
budynku, (jeżeli dotyczy).
2. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków.
3. Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej.
4. Inne:
a) dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej:
- dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia,
- dla ogrzewania gazowego – opinia kominiarska o możliwości przyłączenia ogrzewania gazowego oraz warunki
przyłączenia do sieci gazowej.
Opinia Komisji
Wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana przez Burmistrza Gołdapi
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Gołdap, dnia ………………………
Członkowie Komisji:
1. Przewodniczący Komisji ……………………………………….............................................................
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)
2. Członek Komisji ……………............………………………….............................................................
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)
3. Członek Komisji ………………………………………..........................................................................
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)
4. Członek Komisji ………………………………………..........................................................................
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis)

UWAGA! Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Gołdap, dnia ……………………… r.
…………………………….
(imię i nazwisko)

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

UPOWAŻNIENIE
Jako współwłaściciel budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym..............…........................…………, położonej w obrębie ewidencyjnym ......................................
w

miejscowości

Pana/Panią*

……………...........……….

na

….............................................................

legitymującego/-ą się dowodem osobistym

terenie
zam.

Gminy

Gołdap,

………………………………............…

nr …....................................... do zawarcia w moim imieniu

umowy dotacji celowej z Gminą Gołdap na wymianę źródła ogrzewania w w/w budynku.

…………………………………
(czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić

upoważniam

Załącznik nr 3 do Regulaminu
…………………, dnia ……………….
…………………………….
............................................
(imię i nazwisko)
…………………………….
……………………….........
.............................................
(adres zamieszkania)
..........................................
telefon kontaktowy
(dobrowolny)
Burmistrz Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA,
POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE,
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIEJSKIM I WIEJSKIM GMINY GOŁDAP.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie nr …........./.............. z dnia …………………….…....w sprawie
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim
Gołdap zawiadamiam, że w dniu …………………...................... zakończyłem wymianę źródła ogrzewania.
Wnoszę o rozliczenie dotacji celowej na wykonanie w/w inwestycji i przedkładam:
1. imienny dowód zakupu lub zakupu z montażem nowego urządzenia grzewczego lub podłączenia do sieci
(rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty (z faktury lub specyfikacji do faktury powinna
wynikać nazwa i parametry zamontowanego urządzenia grzewczego)
2. Protokół odbioru końcowego, potwierdzający likwidację dotychczasowych źródeł ogrzewania w budynku oraz
montaż
nowych proekologicznych źródeł ogrzewania oraz oświadczenie uprawnionego instalatora
potwierdzające wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Kopie atestów, deklaracji lub certyfikatów potwierdzających zgodność użytych urządzeń bądź materiałów
z obowiązującymi normami.

--------------------------------------------------(czytelny podpis wnioskodawcy)

