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WNIOSEK NR 3 
 

……………………………………………………                                                              Data …………………………. 

Imię i Nazwisko Właściciela/ Współwłaściciela* budynku 

 

……………………………………………………………. 

miejsce wykonywania instalacji  (miejscowość, ulica, nr domu): 

 

……………………………………………………………. 

nr działki i nazwa obrębu ewidencyjnego 

 

……………………………… 

nr telefonu  

 

Wójt Gminy Podedwórze 

Podedwórze 44, 

21-222 Podedwórze 

 

W N I O S E K 
 

W związku z zamiarem przystąpienia do projektu w zakresie montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku 

mieszkalnego typu ziemia-powietrze przedkładam informacje niezbędne do opracowania dokumentacji 

technicznej w w/w zakresie. 

Powierzchnia budynku (ogrzewana): 

 
Wysokość pomieszczeń (ogrzewanych): 

 
Istniejący rodzaj źródła ciepła (kocioł stałopalny, z podajnikiem, na biomasę, gazowy, olejowy, węglowy): 

 
Wysokość kotłowni: 

 
Powierzchnia kotłowni: 

 
Lokalizacja kotłowni? Czy kotłownia jest w tym samym budynku: 

 
Wymiar drzwi do kotłowni w świetle otworu: 

 
Rodzaj wentylacji: 

 
Rodzaj paliwa (drewno, węgiel, ekogroszek, miał, wiór, słoma, zboża, pestki, łupiny, olej, gaz): 

 
Moc istniejącego źródła ciepła (kW): 

 
Rodzaj komina (cegła, rura kwasówka, bloczek. murowany, układ kominowy- jaki materiał): 

 
Wysokość komina (m): 

 
Przekrój komina (cm x cm) lub średnica (cm): 

 
Rodzaj materiału z którego wykonano budynek, (cegła, ytong, poroterm): 

 
Rok budowy oraz rok ewentualnej termomodernizacji: 

 
Grubość stropu, konstrukcja: 

 
Grubość ścian zewnętrznych (cm): 
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Ocieplenie ścian, rodzaj i grubość (cm): 

 
Ocieplenie podłogi na gruncie, rodzaj i grubość (cm): 

 
Ocieplenie stropu/poddasza, rodzaj i grubość (cm): 

 
Rodzaj ogrzewania (grzejniki, podłogówka, mieszane): 

 
Dodatkowe źródło ciepła (np. kominek): 

 
Posiadane instalacje OZE (kolektory słoneczne): 

 

Liczba osób korzystających z ciepłej wody: 

 

Uwagi: 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z wytycznymi w zakresie montażu instalacji OZE, oraz spełniam 

wszystkie wymagania w tym zakresie 

Do wniosku dołączam: 

1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku    □ Tak                                  □ Nie                                   

2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)                                   □ Tak                                  □ Nie                                   

 

Informacje/wymagania do instalacji pompy ciepła 

1. Budynek musi być wyposażony w sprawną instalację c.o., natomiast pomieszczenie kotłowni musi 

posiadać wentylację grawitacyjną, nawiew i wywiew, instalację elektryczną. 

2. Złożony wniosek o dofinansowanie będzie podlegał weryfikacji, pod względem wymogów 

technicznych podczas wizji lokalnej, miejsca którego dotyczy wniosek. Wnioskodawca będzie 

zobowiązany do dostosowania się do terminu przeprowadzenia weryfikacji. 

3. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Podedwórze o dofinansowanie do instalacji OZE jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie na etapie odbioru wykonanej instalacji aktualnych 

pozytywnych badań pomiarów elektrycznych i przeglądu elektrycznego w zakresie: 

1) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary 

impedancji pętli zwarcia), 

2) pomiarów rezystancji izolacji obwodów I-fazowych, 

3) pomiarów rezystancji izolacji obwodów III-fazowych, 

4) pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, 

5) pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia), 

6) opinia w zakresie stanu instalacji elektrycznej, 

7) opinia w zakresie stanu instalacji odgromowej ( jeśli występuje) 

Badania techniczne zostaną wykonane na koszt i zlecenie użytkownika instalacji. 

Szczegóły badań zostaną określone w umowie. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Właściciela/ Współwłaściciela* 

 


