
Załącznik Nr 3 do załącznika  

                                                                                       do uchwały Nr XLI/278/2018 

                                                                                                         Rady Miejskiej Łasin  

                                                                                                         z dnia 26 kwietnia 2018 r  
 

                            

         

 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku 

 

CZĘŚĆ A 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZEDŁOŻENIA PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI: 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. nr księgi wieczystej bądź 

aktualny odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie 

sądu, odpis z aktu notarialnego), natomiast w przypadku budynku, stanowiącego 

współwłasność - dodatkowo oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z 

dokumentem pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do zawarcia umowy oraz 

pobrania dotacji, w razie nie zawarcia umowy przez wszystkich współwłaścicieli. 

CZĘŚĆ B 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZEDŁOŻENIA PO WYKONANIU 

ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SYSTEMU OGRZEWANIA, W 

PRZYPADKU: 

1) ogrzewania gazowego: 

a) 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 Miastem i Gminą Łasin). Dokument ten, jako 

nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

b) umowę sprzedaży gazu, 

c) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, 

d) decyzja Starosty Grudziądzkiego udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji 

gazowej; 

2) ogrzewania olejowego: 

a) 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 Miastem i Gminą Łasin). Dokument ten, jako 

nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami; 

3) ogrzewania elektrycznego: 

a) 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 Miastem i Gminą Łasin). Dokument ten, jako 

nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

b) protokół odbioru końcowego lub protokół odbioru instalacji wystawiony przez 

uprawnionego elektryka; 

 

 

4) pompy ciepła: 

a) 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 Miastem i Gminą Łasin). Dokument ten, jako 

nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami; 

5) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym lub ekogroszkiem: 

a) 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 Miastem i Gminą Łasin). Dokument 

ten, jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę, 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, 

c) certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą stwierdzający 

spełnianie       przez kocioł wszystkich parametrów związanych ze sprawnością 

urządzenia oraz emisją  


