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          .............................................. 
          (miejscowość i data) 

 
 

………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
………………………………………….. 
 
………………………………………….. 
 (adres) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że w chwili zakwalifikowania wniosku do dofinansowania 
zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza  
i ograniczaniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Brzeg Dolny,  
w domu/lokalu przy ulicy ……………….……. nr ……..….. w miejscowości 
……………...……….. niezwłocznie dostarczę Dotującemu – przed podpisaniem umowy 
udzielenia dotacji:   
 
w przypadku zamiany na kocioł gazowy:  

• opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami – pieczątka z nr 
uprawnień lub kopia uprawnień) weryfikującą możliwość montażu nowego kotła;  
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa, normami i wytycznymi 
technicznymi dotyczącymi instalacji gazowej, m.in. kubatury i wysokości pomieszczenia, 
gdzie będzie umieszczony kocioł i podejścia do komina, 

• opinię kominiarską wskazującą sposób podłączenia kotła. 

 
w przypadku zamiany na kocioł na lekki olej opałowy: 

• opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami - pieczątka z nr 
uprawnień lub kopia uprawnień) weryfikującą możliwość montażu nowego kotła i zbiornika 
na olej;  
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa m.in. dotyczącymi 
kubatury i wysokości pomieszczenia kotłowni, podejścia do komina, stanu technicznego 
pomieszczenia, ognioodporności przegród i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do 
realizacji zadania zgodnie z prawem, normami i wytycznymi technicznymi. 

• opinię kominiarską wskazującą sposób podłączenia kotła  
 
w przypadku zamiany na piec elektryczny: 

• opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami - pieczątka z nr 
uprawnień lub kopia uprawnień) weryfikującą możliwość montażu nowego pieca. 

 

Druk nr 4 



2 
 
w przypadku zamiany na kocioł V kategorii: 

• opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami - pieczątka z nr 
uprawnień lub kopia uprawnień) weryfikującą możliwość montażu nowego kotła; 
opinia powinna obejmować zapis o zgodności z przepisami prawa m.in. dotyczącymi 
kubatury i wysokości pomieszczenia kotłowni, podejścia do komina, stanu technicznego 
pomieszczenia, ognioodporności przegród i przejść lub wskazywać wytyczne niezbędne do 
realizacji zadania zgodnie z prawem, normami i wytycznymi technicznymi. 

• opinię kominiarską wskazującą sposób podłączenia kotła  

 

w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE): 

• opinię osoby uprawnionej (projektant z odpowiednimi uprawnieniami - pieczątka z nr 
uprawnień lub kopia uprawnień) weryfikującą możliwość montażu nowej instalacji; 
opinia powinna obejmować m.in. zapis o zdolności instalacji do zaspokojenia  
zapotrzebowania na energię cieplną dla wskazanego budynku/lokalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
        (podpis) 

 


