
 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku 

 

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego na zmianie 

systemu ogrzewania, w przypadku: 

1. Ogrzewania gazowego: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane  

z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie  

z umową zawartą z Gminą Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

2) warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu, 

3) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

4) decyzja Starosty Nidzica udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej. 

2. Ogrzewania olejowego: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające wydatki związane z wymianą źródła 

ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą  

z Gminą Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Ogrzewania elektrycznego: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane  

z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie  

z umową zawartą z Gminą Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

2) protokół odbioru i oddania instalacji przez zakład energetyczny lub protokół odbioru instalacji 

wystawiony przez uprawnionego elektryka wraz z oświadczeniem, że zainstalowana moc jest 

wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do zakładu energetycznego 

o jej zwiększenie; 

4. Podłączenie do sieci ciepłowniczej: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane  

z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową 

zawartą z Gminą Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

2) umowę na dostawę ciepła, 

3) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

5. Pompy ciepła: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie z umową zawartą z Gminą 

Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

6. Automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym lub ekogroszkiem: 

1) dokumenty (opłacone faktury lub rachunki) potwierdzające poniesione wydatki związane  

z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne (z datą mieszczącą się w terminie zgodnie  

z umową zawartą z Gminą Nidzica). Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 



2) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

3) certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą stwierdzający spełnianie przez kocioł 

wszystkich parametrów związanych ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza 

odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 33-5:2012. 

 

 

 

 

 

 

 


