
WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU 
 

I. CZY W BUDYNKU JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE ? 
 JEŚLI NIE: należy zawrzeć umowę z gazownią na przyłącze gazowe (Polska Spółka 

 Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, Warszawa). Kopię umowy z gazownią 

 należy dołączyć do wniosku o dotację. 

 JEŚLI TAK: składamy do Urzędu Miasta Milanówka wniosek o dotację 

 

II. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ wraz z załącznikami 

1) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub 

użytkowania wieczystego) w celu realizacji inwestycji. 

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej, 

złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały (o ile dotyczy). 

3) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia 

o wielkości pomocy deminimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej 

w tym okresie (o ile dotyczy). 

4) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy deminimis/pomocy deminimis w rolnictwie/ pomocy 

deminimis w rybołówstwie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (o ile dotyczy). 

5) Zgoda współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały. 

6) Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania gazowego 

w przypadku wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. 

7) Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym piecu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do uchwały. 

 

III.  OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA WĘGLOWEGO/GAZOWEGO 
 

IV. PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ 
UWAGA!!!  PIEC MOŻNA KUPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ. 
 

V.  ZAKUP PIECA GAZOWEGO 

 Prace związane z wymianą pieca.  

 

VI. TELEFONICZNE/MAILOWE POINFORMOWANIE PRACOWNIKA URZĘDU 

MIASTA MILANÓWKA O ZAKOŃCZENIU PRAC 

 tel. (22) 758 30 61, wew. 202 

 e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl 

 

VII.  OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA GAZOWEGO/ELEKTRYCZNEGO 

 

VIII.  ZŁOZENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI wraz z załącznikami 
1) kopia faktury za zakup pieca gazowego, wystawionej na nazwisko wnioskodawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę 

2) kopia dowodu zapłaty za fakturę, 

3) kopia protokołu demontażu pieca sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, 

4) kopia protokołu instalacji urządzenia grzewczego sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą  

a wykonawcą robót, 

5) dokumenty techniczne potwierdzające parametry nowego źródła ciepła. 

 

IX.  WYPŁATA DOTACJI NA KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY 
 


