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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 199/2020 

Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2020. 

Numer wniosku1: 

 

…………………….………….. 

 

 I.  PROTOKÓŁ OGLĘDZIN PRZED WYKONANIEM INWESTYCJI (wypełnia urząd) 
W przypadku powzięcia przez Gminę wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych we wniosku 

lub prawdziwości lub prawidłowości załączników do wniosku, upoważniony pracownik Gminy może 

dokonać ich sprawdzenia, w szczególności poprzez dokonanie oględzin pieca podlegającego wymianie 

objętego wnioskiem, nieruchomości, na której się znajduje oraz dokumentów z tym związanych i 

wykonania dokumentacji fotograficznej lub kopii dokumentów. 

 

1. 
Pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

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

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

2. Miejsce inwestycji 

 

miasto/wieś ………………………………………………… kod pocztowy …….……, 

ulica ……………………………………………………………………, nr ……...……. 

 

telefon ………………………….. e-mail ………………………………………………. 

Dow. Os. …………………………  

3. 

Dane starego źródła 

ciepła podlegającego 

wymianie 

 

nazwa obecnego źródła ciepła …………………………………………………….….…. 

klasa pieca/kotła (III/ IV/ V/ pozaklasowy) ………………..…… moc …………..….. 

rodzaj paliwa:       węgiel/ koks;         drewno;         pellet;         inne; 

roczne zużycie paliwa …………………………………………………………...……… 

ogrzewana powierzchnia ……………… m² 

Uwagi: …………………………………………………….….…………………………. 

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

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

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

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

 

  

 

 

 

 

…………………………………………………………  
Podpis Inspektora ds. Ochrony Powietrza 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) dokumentacja fotograficzna przedmiotu wizji lokalnej. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 199/2020 

Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2020. 

Numer wniosku1: 

 

…………………….………….. 

 

II.  PROTOKÓŁ OGLĘDZIN PO WYKONANIU INWESTYCJI (wypełnia urząd) 
W przypadku powzięcia przez Gminę wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych we wniosku 

lub prawdziwości lub prawidłowości załączników do wniosku, upoważniony pracownik Gminy może 

dokonać ich sprawdzenia, w szczególności poprzez dokonanie oględzin nowego, zainstalowanego kotła 

objętego wnioskiem, nieruchomości, na której się znajduje oraz dokumentów z tym związanych i 

wykonania dokumentacji fotograficznej lub kopii dokumentów.    

 

1. 
Pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

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

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

2. Miejsce inwestycji 

 

miasto/wieś ………………………………………………… kod pocztowy …….……, 

ulica ……………………………………………………………………, nr ……...……. 

 

telefon ………………………….. e-mail ………………………………………………. 

Dow. Os. …………………………  

3. 
Dane nowego źródła 

ciepła po wymianie 

 

grupa A – dofin. 8 tys. PLN (<90%)                      grupa B – dofin. 3 tys. PLN (<70%) 

 kocioł gazowy (także LPG),                                kocioł węglowy V kat., 

 pompa ciepła,                                                       kocioł na biomasę,                                               

 kocioł elektryczny,                                               kocioł olejowy. 

 przyłącze gazowe 

Uwagi: …………………………………………………….….…………………………. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………  
Podpis Inspektora ds. Ochrony Powietrza 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) dokumentacja fotograficzna przedmiotu wizji lokalnej. 

 


