
Dokumenty – KOCIOŁ GAZOWY T/N/nie dotyczy 

Wniosek o wypłatę grantu podpisany przez Grantobiorcę - ORYGINAŁ  

Oświadczenie dotyczące trwałości projektu- ORYGINAŁ  

Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny- ORYGINAŁ  

Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania- ORYGINAŁ  

Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania- ORYGINAŁ  

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - ORYGINAŁ  

Oświadczenie o wykorzystywaniu energii wyprodukowanej przez instalację objętą 

projektem wyłącznie na cele mieszkaniowe- ORYGINAŁ 

 

Protokół odbioru (podpisany przez inwestora i wykonawcę)  - ORYGINAŁ 
 

Faktura - ORYGINAŁ 
 

Potwierdzenie zapłaty – kopia 
 

Oświadczenie dot. stopnia redukcji zanieczyszczeń- ORYGINAŁ  

Umowa z wykonawcą – kopia 
 

Kosztorys powykonawczy (z wyodrębnioną robocizną) – kopia/oryginał  

Opinia kominiarska/zaświadczenie (po wymianie kotła) – kopia  

Potwierdzenie zezłomowania/ likwidacji dotychczasowego źródła ciepła – kopia  

Formularz wyboru oferty z załącznikami (z ofertami) – kopia 

  

 

Potwierdzenie ubezpieczenia instalacji (np. łącznie z budynkiem) – kopia 

opłaconej polisy ew. OWU 

 

Karty katalogowe urządzeń – kopia  

Karta gwarancyjna– kopia  

Protokół pierwszego uruchomienia – kopia (ew. zapis w karcie gwarancyjnej)  

Protokół sprawdzenia instalacji kotła– kopia  

Pozwolenie na budowę wraz z zawiadomieniem PINB o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia (ew. wpis w dzienniku budowy) – w przypadku istniejącej instalacji 

gazowej – oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia w związku z 

brakiem ingerencji w istniejącą instalację lub pismo z właściwego organu (np. 

wydział architektury starostwa/urzędu miasta) o braku konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę 

 

Próba szczelności instalacji gazowej  

Próba szczelności i regulacji instalacji CO  

Karta audytu energetycznego, jeśli na moment podpisania umowy EP było równe 

lub większe od 150 kWh/m2/rok 

 

Dokumenty – PV - dodatkowo  

Protokół odbioru (podpisany przez inwestora i wykonawcę)  - ORYGINAŁ  

Faktura - ORYGINAŁ  

Potwierdzenie zapłaty – kopia  

Oświadczenie dot. stopnia redukcji zanieczyszczeń- ORYGINAŁ  

Umowa z wykonawcą – kopia  

Kosztorys powykonawczy (z wyodrębnioną robocizną) – kopia/oryginał  

Formularz wyboru oferty z załącznikami (ofertami) – kopia   



Potwierdzenie ubezpieczenia instalacji (np. łącznie z budynkiem) – kopia polisy 

ew. OWU 

 

Karty katalogowe urządzeń – kopia  

Protokół z testów i pomiarów instalacji  

Schemat instalacji PV  

Rzut / rysunek dachu/działki z zaznaczonymi panelami PV  

Zgłoszenie TAURON z potwierdzeniem złożenia  

 

Ew. inne dokumenty, jeśli Grantodawca stwierdzi konieczność wyjaśnienia dodatkowych kwestii 

np. Karta weryfikacji technicznej dla PV, jeśli zmieniono lokalizację paneli względem karty 

dołączonej do wniosku o przyznanie grantu 


