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Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych 

węglem w budynkach jednorodzinnych”  

Załącznik nr 12 do Regulaminu Projektu 
 

Załącznik nr 3 do Umowy  

 

ANKIETA KONTROLNA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 
 

Ja, niżej podpisany/a1  

 

……………………………………………........……………………………..….……………………………….... 
(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)  

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………. 

 

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

 (miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki) 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ……………………………………………................  

wydanym przez……….…………………...…………….………………………………………………..……..,  

PESEL / NIP……………………………… nr telefonu ……………………………………………………., 

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 par.1) 

potwierdzam wykorzystanie wyszczególnionych poniżej elementów  Przedsięwzięcia niskoemisyjnego  

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie* j.m. 

Potwierdzenie wykorzystania 

zgodnie z rozliczoną umową 

o powierzenie grantu 

1 Demontaż pieca / kotła węglowego kpl.  

2 
Zakup kotła z podajnikiem automatycznym na pelet jedno lub 

dwufunkcyjny / z zasobnikiem o optymalnej mocy urządzenia 

grzewczego wraz z montażem i pracami w obrębie źródła 

kpl.  

3 
Zakup kotła gazowego kondensacyjnego jedno lub dwufunkcyjnego / 

z zasobnikiem o optymalnej mocy urządzenia grzewczego wraz z 

montażem i pracami w obrębie źródła 

kpl.  

4 Zakup wkładu kominowego wraz z montażem (kotły gazowe i na 

pelet) 
kpl.  

5 
Zakup pieca akumulacyjnego wraz z instalacją elektryczną 

wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 6 kpl. / lokal mieszkalny) 

o optymalnej mocy urządzenia grzewczego. 

kpl.  

6 
Zakup promiennika podczerwieni wraz z instalacją elektryczną 

wewnętrzną i montażem (nie więcej niż 8 kpl. / lokal mieszkalny) 

o optymalnej mocy urządzenia grzewczego 

kpl.  

7 
Zakup kotła elektrycznego / elektrodowego wraz z instalacją 

elektryczna wewnętrzną, montażem i pracami w obrębie źródła 

o optymalnej mocy urządzenia grzewczego. 

kpl.  

8 
Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na potrzeby zasilania 

źródła ciepła (na podstawie uproszczonego kosztorysu 

inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego). 

kpl.  

                                                             
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
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Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie* j.m. 

Potwierdzenie wykorzystania 

zgodnie z rozliczoną umową 

o powierzenie grantu 

9 Zakup i montaż grzejnika z kompletem zaworów (nie więcej niż 8 kpl. 

/ lokal mieszkalny). 
kpl.  

10 
Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (na 

podstawie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego budowlanego i / 

lub instalacyjnego). 

kpl.  

11 

Wykonanie ogrzewania podłogowego elektrycznego oporowego lub 

wodnego – nie więcej niż 100 [m2] ogrzewanie wodne (wyłącznie dla 

źródeł ciepła: pompa ciepła, ogrzewanie gazowe) - na podstawie 

uproszczonego kosztorysu inwestorskiego budowlanego i / lub 

instalacyjnego). 

kpl.  

12 
Zakup instalacji kolektorów słonecznych z zasobnikiem wraz 

z montażem (dla kotłów gazowych i kotłów na pelet na zasadach 

Regulaminu). 

kpl.  

13 Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem: kpl  

14 

Zakup pompy ciepła powietrze-woda  / woda – woda wraz 

z wykonaniem dolnego źródła ciepła dla centralnego ogrzewania lub 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem o 

optymalnej mocy urządzenia grzewczego i pracami w obrębie źródła. 

kpl.  

15 Wykonanie / przebudowa przyłącza gazowego (na podstawie faktury 

związanej z przyłączeniem) 
kpl.  

16 Wykonanie / przebudowa przyłącza  elektroenergetycznego (na 

podstawie faktury związanej z przyłączeniem) 
kpl.  

17 Wykonanie przyłącza ciepłowniczego (na podstawie faktury 

związanej z przyłączeniem) 
kpl.  

18 
Zakup wymiennika ciepła lub węzeł podmieszania wraz z montażem 

o optymalnej mocy urządzenia grzewczego i pracami w obrębie 

źródła 

kpl.  

19 Wykonanie projektu instalacji gazowej (instalacje wewnętrzne) kpl.  

20 
Wykonanie / modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

hybrydowego (9, 10, 11) (na podstawie uproszczonego kosztorysu 

inwestorskiego budowlanego i / lub instalacyjnego) 

kpl.  

21 

Montaż źródła ciepła hybrydowego - dla budynku/lokalu 

mieszkalnego określono źródło główne i dodatkowe źródła miejscowe 

(5, 6), dla sumy wszystkich urządzeń obowiązuje optymalna moc 

urządzenia grzewczego budynku/lokalu mieszkalnego (na podstawie 

uproszczonego kosztorysu inwestorskiego budowlanego i / lub 

instalacyjnego) 

kpl.  

*niepotrzebne wykreślić 

zgodnie z ich przeznaczeniem w Budynku mieszkalnym / Lokalu mieszkalnym położonym na działce 

nr ……………………, do którego posiadam tytuł prawny /prawo użytkowania/ inny* (jaki) 

…………………………………………………… o numerze księgi wieczystej ………….……………..  

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu, prowadzę / nie 

prowadzę działalności rolniczej i / lub gospodarczej w Budynku mieszkalnym / Lokalu mieszkalnym 

objętym Przedsięwzięciem niskoemisyjnym.  
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Do Ankiety kontrolnej Trwałości projektu dołączam 

1. Dokumentacja zdjęciowa 

- źródło ciepła (z odległości i z bliska)    ☐ TAK       ☐ NIE 

- źródło ciepła tabliczka znamionowa (z bliska)   ☐ TAK       ☐ NIE  

- instalacja centralnego ogrzewania    ☐ TAK       ☐ NIE       ☐ NIE DOT. 

- instalacja OZE (z odległości)     ☐ TAK       ☐ NIE       ☐ NIE DOT. 

- tabliczka informacyjna      ☐ TAK       ☐ NIE 

  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie 

prawdy, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,  

 

 

 

           Miejscowość, data Grantobiorca 

Katowice; …………………..     …………………………………...... 

                                               (podpis/y) 

  


