
Załącznik Nr 2 do Załącznika  

Wykaz załączników 
do wniosku o udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na
zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne

1. Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  lokalu  bądź  budynku  (na  dzień  składania
wniosku),

2. Zaświadczenie o terminie i liczbie zlikwidowanych pieców, wystawione przez wykonawcę
wykonującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza, administratora itp.

3. Pozwolenie  na  budowę  lub  zgłoszenie  robót  budowlanych  –  wymaganych  przepisami
ustawy Prawo budowlane (o ile takie jest wymagane),

4. Protokół: 
a) próby  szczelności  instalacji  gazowej,  przeprowadzonej  przez  osobę  posiadającą

uprawnienia  budowlane  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  gazowych  –  w  przypadku
ogrzewania gazowego,

b) odbioru  technicznego  instalacji  ogrzewania  olejowego,  dokonanego  przez  osobę
posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  cieplnych  –
w przypadku ogrzewania olejowego,

c) odbioru  technicznego  instalacji  ogrzewania  elektrycznego  dokonanego  przez  osobę
posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych – w przypadku ogrzewania elektrycznego,

d) odbioru technicznego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i dopuszczenia do
eksploatacji  układu  rozliczeniowego  energii  cieplnej  –  w  przypadku  podłączenia  do
miejskiej sieci ciepłowniczej,

e) odbioru  technicznego  i  oddania  instalacji  sporządzonego przez  specjalistyczną  firmę
w przypadku  instalacji  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii  (kolektory
słoneczne, pompy ciepła),

5. Zaświadczenie o zakończeniu robót z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  Budowlanego dla
m. Legnicy w przypadku wykonania nowej instalacji  lub jej przebudowy.

6. Faktury Vat/rachunki wystawione na wnioskodawcę. 
W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT
bądź  rachunku,  należy  dodatkowo  dołączyć  odrębne  zestawienie  z wyszczególnieniem
kosztów,  wchodzących  w  skład  całościowej  kwoty,  ujętej  na  fakturze  VAT/rachunku,  
potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów.

W  przypadku  najemców  mieszkań  należy  dołączyć  zgodę  właściciela  nieruchomości  wraz
oświadczeniem,  że  koszty  związane  z  przebudową  systemu  grzewczego  zostały  w  całości
poniesione przez wnioskodawcę.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych do wniosku należy dołączyć:
a) uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyboru  zarządu  -  osób  reprezentujących  wspólnotę

mieszkaniową,
b) umowę  w  sprawie  powierzenia  zarządzania  nieruchomością  wspólną  profesjonalnemu

zarządcy (gdy taką umowę zawarto),
c) uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zmianę  systemu  ogrzewania  oraz

udzielająca pełnomocnictwa zarządowi/zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Legnica.


