
Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach 

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” 

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KOTŁOWNI U INWESTORA 

 

Data inwentaryzacji: ......................................................... 

 

1. Informacje dotyczące inwestora: 

Nazwisko i imię Inwestora: .......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ulica ........................ nr domu/lokalu .................. miejscowość ................................... 

Adres budynku mieszkalnego objętego Modernizacją (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

..................................................................................................................................................................... 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................................... 

NIP: .......................................................... REGON: ................................................................................... 

Adres, telefon: ............................................................................................................................................. 

3. Informacje dotyczące kotłowni w Budynku Inwestora: 

1) Rodzaj starego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe oraz uzupełnić dane): 

a) Kocioł/Kotły opalane paliwem:   stałym   innym (jakim): ………………………………… 

w ilości…………… sztuk 

 Moc kotła/ów (w kW): ……………………………….. 

 Rok produkcji kotła/ów: ……………………………… 

 b)  Piece kaflowe opalane paliwem stałym liczba sztuk: ............. 

 2)  Obecność dodatkowych źródeł ciepła wpiętych do instalacji c.o.:  TAK  NIE 

4. Informacje dotyczące zamawianego Nowego źródła ciepła:  

1) Typ kotła (właściwe i zaznaczyć):  

 Kocioł opalany węglem kamiennym z załadunkiem automatycznym spełniający minimum standard 
emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,  

 Kocioł opalany biomasą spełniający minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,  

 Kocioł gazowy 

2) Moc kotła: ...................................... kW 



3. Decyzje administracyjne niezbędne do realizacji Modernizacji: 

Realizacja Modernizacji zostanie przeprowadzona na podstawie - wybrać właściwe i zaznaczyć [X]: 

 Pozwolenia na budowę (np. w przypadku budowy bądź rozbudowy instalacji gazowej) 

 Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót zgodnie z Prawem budowlanym (np. w przypadku 

budowy przyłącza gazowego) 

 Nie jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na budowę ani zgłoszenie robót budowlanych 

(np. montaż kotła do istniejącej instalacji bez konieczności jej przebudowy) 

4. Termin realizacji Modernizacji (data zakończenia): .......................................................................... 

5. Zalecenia Wykonawcy:………………………………………………………………………………... 

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

6. Potwierdzenie odbioru i akceptacji Protokołu Inwentaryzacji przez Inwestora. 

 

 

       ..........................................                                                                 ......................................... 

                  (Podpis Inwestora)                  (Podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja zdjęciowa Starego źródła ciepła z widoczną tabliczką  znamionową (jeśli istnieje).  


