Program priorytetowy Czyste Powietrze – dok. 10
Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru wniosków

PROTOKÓŁ DOPUSZCZAJĄCY
Sporządzony dnia ………………….........w .....................................................................................................
(nazwa miejscowości)

w sprawie przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie nr……………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………….………..….………………………………………………

realizowanego w
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(adres budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie)

Wymienione niżej osoby dokonały oceny obiektu, podlegającego dofinansowaniu:

Wnioskodawca ……………...........................................................................................................................
(imię, nazwisko)

Przedstawiciel WFOŚiGW .........................................................................................................................
(imię, nazwisko)
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I.

Potwierdzono możliwość wykonania zadeklarowanego we wniosku zakresu rzeczowy projektu.

Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia

Jednostka

Zadeklarowano we
wniosku o
dofinansowanie

Branżowa dokumentacja projektowa
Audyt energetyczny budynku

szt.

Dokumentacja projektowa

szt.

Ekspertyza ornitologiczna i
chiropterologiczna
Zakup/wymiana źródła ciepła

szt.

Kocioł na paliwo stałe
(węgiel lub biomasa)
Węzeł cieplny

zestaw

System ogrzewania
elektrycznego
Kocioł gazowy
kondensacyjny
Kocioł olejowy

zestaw

Pompa ciepła

zestaw

zestaw

zestaw
zestaw

Docieplenie przegród budynku i prace towarzyszące
Docieplenie ścian
zewnętrznych ponad
m²
terenem
Docieplenie ścian
m²
zewnętrznych poniżej terenu
Docieplenie
m²
dachu/stropodachu
Docieplenie stropu pod
m²
poddaszem nieogrzewanym
Docieplenie stropu nad
m²
piwnicą nieogrzewaną
Docieplenie podłogi na
m²
gruncie
Docieplenie ścian
m²
wewnętrznych
Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej
Wymiana okien/drzwi
balkonowych
Wymiana okien połaciowych
Zakup i wymiana przegród
przezroczystych
nieotwieralnych
Wymiana drzwi
zewnętrznych
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Obmiar
dane rzeczywiste z wizytacji
zestaw/szt./ m²
(możliwe odstępstwo w obmiarze
+/- 10% dla docieplenia ścian).

Uwagi
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Wymiana drzwi/bram
m²
garażowych
Zakup i montaż/modernizacji instalacji wewnętrznych
Instalacja c.o.

zestaw

Instalacja cwu

zestaw

Wentylacja mechaniczna
zestaw
wraz z odzyskiem ciepła
Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
Mikroinstalacja
fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne

zestaw
zestaw

Przyłącza i instalacje
Przyłącza i instalacje
wewnętrzne gazowe
Przyłącze cieplne
Przyłącze i instalacje
wewnętrzne
elektroenergetyczne
II.

zestaw
zestaw
zestaw

Weryfikacja wymagań określonych w programie

Dotyczy przypadku

Warunek udzielenia dofinansowania

rozpoczęcia prac przed datą
złożenia wniosku

zakres kwalifikowany przedsięwzięcia nie
został rozpoczęty (data wystawienia
pierwszej faktury) przed 01 stycznia 2018 r i
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku
przedsięwzięcie nie zostało zakończone (data
wystawienia ostatniej faktury) przed datą
złożenia wniosku

wymiany źródła ciepła na wymieniane jest źródło ciepła na paliwo stałe
paliwo stałe w budynku które nie spełnia wymagań technicznych
istniejącym
określonych w Programie priorytetowym
Czyste Powietrze
źródła ciepła istniejącego i źródło ciepła spełnia wymagania programu
nie podlegającego wymianie
instalacji źródła ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym
paliwo
stałe,
gazowe, obszarze nie jest możliwe lub nie jest
olejowe lub elektryczne
uzasadnione
ekonomicznie
(okazano
stosowną
analizę/
dokumenty
potwierdzające).
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Warunek
spełniony?
Tak/ nie/
nie dotyczy

Uwagi
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wnioskowania o instalację brak możliwości podłączenia lub brak
kotła opalanego węglem
uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do
sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu
(okazano stosowną analizę/ dokumenty
potwierdzające)
budynków
nowobudowanych lub
budynków istniejących,
pozostających pod opieką
konserwatora zabytków

wnioskodawca posiada ostateczną decyzję o
pozwoleniu
na
budowę/zgłoszenie
rozpoczęcia robót (okazano dokumenty
potwierdzające)

W przypadku budynków •
nowobudowanych

•
W przypadku (łącznie):
• budynku istniejącego
• w którym zainstalowane
jest źródło ciepła
spełniające wymagania
programu
• wnioskowanej
modernizacji przegród,
zakupu i montażu
stolarki zewnętrznej,
drzwi zewnętrznych
(prace termoizolacyjne)
budynku
w
którym
prowadzona jest działalność
gospodarcza

III.

w budynku są spełnione wymagania dla
przegród określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012
w sprawie warunków technicznych (…)
obowiązujące od roku 2021
w budynku istnieje źródło ciepła
spełniające wymagania programu

udokumentowano, że zgoda na rozpoczęcie
budowy
została
uzyskana
przed
15 grudnia 2002 r.

powierzchnia, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza nie przekracza 30%
powierzchni całkowitej budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji oraz przedstawionych dokumentów (pkt I i II)
potwierdzam/ nie potwierdzam możliwość wykonania/wykonanie zadeklarowanego we
wniosku o dofinansowanie zakresu rzeczowego projektu bez uwag / z następującymi
zastrzeżeniami1:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel WFOŚiGW: ........................................................................................................................
(podpis, pieczątka, data)

Wnioskodawca: .........................................................................................................................................
(podpis, pieczątka, data)
1

Niepotrzebne skreślić
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