ZGŁOSZENIE WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz
termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
1. Dane Wnioskodawcy :
Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych)

PESEL:

2. Adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):
Miejscowość:

Ulica:

Adres e-mail:

Nr domu/Nr lokalu:
Telefon:

3. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpiła wymiana źródła ciepła bądź
termomodernizacja budynku (dot. wspólnot mieszkaniowych), jeżeli jest inny niż
zamieszkania:
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

4. Dane z umowy
Nr umowy

Data podpisania umowy

5. Wykaz oryginałów faktur dołączonych do zgłoszenia wykonania przedsięwzięcia:
1.

Nr faktury:

Data faktury:

Nr faktury:

Data faktury:

Nr faktury:

Data faktury:

Nr faktury:

Data faktury:

2.
3.
4.

Wersja 2.0

Do zgłoszenia wykonania przedsięwzięcia należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Fakturę(y) VAT lub rachunek imienny potwierdzający dokonanie termomodernizacji budynków bądź

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

modernizacji źródła ciepła, z wyszczególnieniem wartości brutto źródła ciepła wystawiony na wnioskodawcę,
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 wraz z wkładem kominowym (jeżeli dotyczy), wraz z potwierdzeniem zapłaty w/w faktury lub
rachunku imiennego;
oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanej dotacji ze środków publicznych od innego podmiotu do
zakupu nowego źródła ciepła – wzór do pobrania ze strony internetowej Urzędu;
kopię 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);
dodatkowo, w przypadku kotła gazowego:
1) kopię protokołu odbioru instalacji sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami (protokół
szczelności);
2) kopię umowy sprzedaży gazu ziemnego z dostawcą;
3) kopię dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy instalacji gazowej, jeżeli był
wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
dodatkowo, w przypadku kotła na paliwo stałe :
1) kopię opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości
podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku;
2) kopię protokołu odbioru instalacji z nowym źródłem ciepła wystawionego przez wykonawcę montażu
ogrzewania;
3) oświadczenie wnioskodawcy, że zobowiązuje się do stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez
producenta kotła;
4) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się do przechowywania niezbędnych w czasie kontroli
świadectw otrzymanych od sprzedawcy paliwa, określających parametry paliwa.
dodatkowo, w przypadku źródła ciepła zasilanego energią elektryczną:
1) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej z dostawcą;
2) w przypadku łączenia przedsięwzięcia wymiany źródła ciepła z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej –
kopię umowy przyłączenia mikroinstalacji;
dodatkowo, w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej:
1) kopię umowy sprzedaży i przesyłu ciepła z dostawcą ciepła;
2) kopię protokołu odbioru końcowego robót sporządzonego przez dostawcę ciepła;
dokumenty niewymienione wyżej a niezbędne zgodnie z odrębnymi przepisami prawa do zamontowania w/w
źródeł ciepła.

…………………………….dnia ...............................
(miejscowość)

Wersja 2.0

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osób
reprezentujących wnioskodawcę)

