Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w zależności od źródła ciepła:
1) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie gazowe:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem lub
mieszkania zlokalizowanego na terenie gminy Lubliniec, w którym została ograniczona
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym,
w przypadku mieszkania w spółdzielni przydział lokalu mieszkalnego na zasadach
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,w przypadku wspólnoty dodatkowo wypis
z rejestru gruntów). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób
należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
b) oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze
strony internetowej Urzędu;
c) faktura VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie modernizacji źródła ciepła,
z wyszczególnieniem wartości brutto źródła ciepła i wkładu kominowego wystawiony na
wnioskodawcę, a w przypadku gdy zakup źródła ciepła i wkładu kominowego stanowił
część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo kopia specyfikacji do rachunku lub
faktury wystawionej przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów zakupu źródła ciepła
i wkładu kominowego;
d) kopia pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, zgodnie z przepisami prawa – jeśli jest wymagane;
e) deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła
grzewczego (CE lub B);
f) przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych (kopia zawiadomienia
o rozpoczęciu i zakończeniu budowy) – jeśli jest wymagane;
g) kopia protokołu odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami
(protokół szczelności);
h) kopia umowy sprzedaży gazu ziemnego z dostawcą;
i) kopia potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie
go do punktu skupu złomu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych –
wówczas wymagany jest protokół poświadczający wykonanie prac rozbiórkowych
potwierdzony przez kominiarza);
j) kopia strony z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy
instalacji gazowej lub w przypadku braku przebudowy instalacji gazowej oświadczenie
montażysty kotła o zamontowaniu kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej bez
dokonywania przeróbek istniejącej instalacji;
k) oświadczenie o udziale procentowym części mieszkalnej w odniesieniu do całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu.

2) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie węglowe:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem lub
mieszkania zlokalizowanego na terenie gminy Lubliniec, w którym została ograniczona
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym,
w przypadku mieszkania w spółdzielni przydział lokalu mieszkalnego na zasadach
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku wspólnoty dodatkowo
wypis z rejestru gruntów). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka
osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
b) oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze
strony internetowej Urzędu;
c) faktura VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie modernizacji źródła ciepła,
z wyszczególnieniem wartości brutto źródła ciepła i wkładu kominowego wystawiony na
wnioskodawcę, a w przypadku gdy zakup źródła ciepła i wkładu kominowego stanowił
część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo kopia specyfikacji do rachunku lub
faktury wystawionej przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów zakupu źródła ciepła
i wkładu kominowego;
d) kopia deklaracji zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła
grzewczego (CE lub B);
e) kopia świadectwa badań wydanego przez jednostkę posiadającą w tym zakresie
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie,
będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznaniu akredytacji
EA (European co-operation for Accreditation);
f) kopia opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku;
g) kopia protokołu odbioru instalacji z nowym źródłem ciepła wystawionego przez
wykonawcę montażu ogrzewania;
h) kopia potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie
go do punktu skupu złomu, (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych –
wówczas wymagany jest protokół poświadczający wykonanie prac rozbiórkowych
potwierdzony przez kominiarza);
i) oświadczenie o udziale procentowym części mieszkalnej w odniesieniu do całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu.
3) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie elektryczne:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem lub
mieszkania zlokalizowanego na terenie gminy Lubliniec, w którym została ograniczona
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emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym,
w przypadku mieszkania w spółdzielni przydział lokalu mieszkalnego na zasadach
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku wspólnoty dodatkowo
wypis z rejestru gruntów). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka
osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze
strony internetowej Urzędu;
faktura VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie modernizacji źródła ciepła,
a w przypadku gdy zakup źródła ciepła stanowił część modernizacji systemu grzewczego
– dodatkowo kopia specyfikacji do rachunku lub faktury wystawionej przez sprzedawcę
z wyszczególnieniem kosztów zakupu źródła ciepła;
kopia protokołu odbioru wystawionego przez wykonawcę montażu ogrzewania
elektrycznego;
kopia umowy z właściwym zakładem energetycznym o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej;
kopia potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie
go do punktu skupu złomu, (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych –
wówczas wymagany jest protokół poświadczający wykonanie prac rozbiórkowych
potwierdzony przez kominiarza);
oświadczenie o udziale procentowym części mieszkalnej w odniesieniu do całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu.

4) modernizacja źródła ciepła - ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem lub
mieszkania zlokalizowanego na terenie gminy Lubliniec w którym została ograniczona
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym,
w przypadku mieszkania w spółdzielni przydział lokalu mieszkalnego na zasadach
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku wspólnoty dodatkowo
wypis z rejestru gruntów). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka
osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
b) oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze
strony internetowej Urzędu;
c) faktura VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie modernizacji źródła ciepła,
a w przypadku gdy zakup źródła ciepła stanowił część modernizacji systemu grzewczego
– dodatkowo kopia specyfikacji do rachunku lub faktury wystawionej przez sprzedawcę
z wyszczególnieniem kosztów zakupu źródła ciepła;

d) kopia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, zgodnie z przepisami prawa – jeśli jest wymagane;
e) przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych(kopia zawiadomienia
o rozpoczęciu i zakończeniu budowy) – jeśli jest wymagane;
f) kopia protokołu odbioru instalacji wystawiony przez wykonawcę montażu;
g) kopia potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie
go do punktu skupu złomu, (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych –
wówczas wymagany jest protokół poświadczający wykonanie prac rozbiórkowych
potwierdzony przez kominiarza);
h) oświadczenie o udziale procentowym części mieszkalnej w odniesieniu do całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu.
5) modernizacja źródła ciepła - podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem
zlokalizowanego na terenie gminy Lubliniec, w którym została ograniczona emisja
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym,
w przypadku wspólnoty dodatkowo wypis z rejestru gruntów). W przypadku budynku, do
którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli
nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;
b) oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze
strony internetowej Urzędu;
c) faktura VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie modernizacji źródła ciepła,
a w przypadku gdy zakup źródła ciepła stanowił część modernizacji systemu grzewczego
– dodatkowo kopia specyfikacji do rachunku lub faktury wystawionej przez sprzedawcę
z wyszczególnieniem kosztów zakupu źródła ciepła;
d) kopia protokołu odbioru końcowego robót sporządzonego przez dostawcę ciepła;
e) kopia umowy sprzedaży i przesyłu ciepła z dostawcą ciepła;
f) kopia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, zgodnie z przepisami prawa – jeśli jest wymagane;
g) kopia potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie
go do punktu skupu złomu, (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych –
wówczas wymagany jest protokół poświadczający wykonanie prac rozbiórkowych
potwierdzony przez kominiarza);
h) oświadczenie o udziale procentowym części mieszkalnej w odniesieniu do całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu.

