Siechnice, dnia ……….…….…..

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła 12
55-011 Siechnice

Zgłoszenie
likwidacji dotychczasowego ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go ekologicznym
systemem grzewczym

I.

Dane Wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko

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

2. Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Oznaczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z Gminą Siechnice

II.

Nr umowy …………………………………………..…………………........ data zawarcia ……………..…………………………….
Charakterystyka zainstalowanego proekologicznego urządzenia grzewczego

III.

1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:
ogrzewanie gazowe

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie olejowe

sieć ciepłownicza

kotły na paliwa stałe klasy V (spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012)
2. Nazwa producenta kotła

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

3. Nazwa kotła

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

4. Typ/ model kotła

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

5. Moc kotła

………….….. kW

6. Data zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego: .....…………………………………………………………………...
7. Data zakończenia zadania polegającego na wymianie urządzeń grzewczych: …………………………
………………………………………….…….

IV.

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem

1. Zaświadczenie o spełnieniu przez nowy kocioł na paliwo stałe wymagań dotyczących
efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń (potwierdzenie zgodności
Strona 1 z 2

z normą PN-EN 303-5:2012, Certyfikat Bezpieczeństwa Ekologicznego) wydane przez
instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (w przypadku kotłów na
paliwa stałe),
2. Imienny rachunek właściciela lub najemcy za zakup proekologicznego urządzenia grzewczego
(w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą
koszt kotła). W przypadku, gdy koszt nowego kotła nie wyczerpuje kwoty dotacji należy
przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość kosztów montażu nowego kotła w budynku
mieszkalnym,
3. Opinia

kominiarska

z

ekspertyzy

urządzeń

grzewczo-kominowych

wykonana

po

zainstalowaniu ekologicznego urządzenia grzewczego,
4. Umowa dostarczania paliwa gazowego (przy ogrzewaniu gazowym),
5. Potwierdzenie przekazania do eksploatacji poprawnie działającego kotła przez uprawnioną
osobę:
a) protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (przy
ogrzewaniu gazowym),
b) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia
uprawnień) (przy ogrzewaniu olejowym i elektrycznym),
c) kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego
instalatora (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (w przypadku kotłów
na paliwa stałe).
Dokument potwierdzający przekazanie dotychczasowego, zdemontowanego, ogrzewania na

6.

paliwa stałe, do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

V.

Oświadczenia
1.

Oświadczam, że w budynku, w którym nastąpiła instalacja ekologicznego źródła ciepła
zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe nieekologiczne paleniska opalane paliwem
stałym (nie dotyczy rekreacyjnego użytkowania kominków opalanych drewnem).

2.

Oświadczam, że wszystkie prace budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z Prawem
budowlanym.

……………………………………
czytelny podpis
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