
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW 
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” 

 
 
Należy załączyć kserokopie poniższych dokumentów.  
 
 
Dokumenty dotyczące wszystkich kategorii wydatków: 
 

1. Dokumenty zakupu, czyli kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, 
potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług związanych wyłącznie z przedmiotem 
umowy, o których mowa w §2, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta 
końcowego wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty wystawcom faktur lub rachunków. 
 

2. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe. Potwierdzeniem trwałego 
wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta 
przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W uzasadnionych przypadkach, np. 
trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent końcowy może udokumentować ten fakt 
w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu 
kominowego wystawiony przez mistrza kominiarstwa (powyższe dokumenty stanowią załącznik do 
wniosku o płatność); 

 
3. Dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych – jeśli otrzymano 

inną dotację na to samo przedsięwzięcie. 
 
 
Pompa ciepła (typu powietrze / woda lub powietrze / powietrze) 
 

1. Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych w §4 Regulaminu 
naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Torunia.  

2. Etykieta energetyczna (lub zdjęcie etykiety w przypadku, gdy została naklejona na urządzenie) - 
(minimum A+)  

3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła (załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania)  
 
Kocioł gazowy kondensacyjny 
 

1 Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych w §4 Regulaminu 
naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Torunia.  

2. Etykieta energetyczna (lub zdjęcie etykiety w przypadku, gdy została naklejona na piec) - (minimum 
A)  

3. Protokół odbioru montażu źródła ciepła (załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania)   
4. W przypadku budowy / przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej: pozwolenie na budowę / 

przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, zgłoszenie rozpoczęcia robót 

5. Protokół ze sprawdzenia próby szczelności 
 

 
 
 
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
 

1. Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych określonych w §4 Regulaminu 
naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Torunia.  



2. Etykieta energetyczna (lub zdjęcie etykiety w przypadku, gdy została naklejona na piec) - (minimum 
A+)  

3. Certyfikat / świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). 
Ponadto kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną 
emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3. 

4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła (załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania)   
 
Ogrzewanie elektryczne (inne niż pompa ciepła) 
 

1. Protokół odbioru montażu źródła ciepła (załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania) - w przypadku 
montażu kotła centralnego ogrzewania  

 
 
Podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym 
 

1. Protokół odbioru instalacji przyłącza do istniejącego źródła ciepła w budynku.  
 
 
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 
 

1. Protokół  odbioru  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  lub  ciepłej  wody  użytkowej  (zgodnie 
 z dostępnym wzorem) – w protokole należy wskazać, jakie prace zostały wykonane. 

 
 
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
 

1. Karta/y produktu zamontowanego urządzenia / urządzeń potwierdzająca spełnienie wymagań 
technicznych określonych w §4 Regulaminu naboru określającego sposób składania i rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie 
Miasta Torunia. 

2. Etykieta energetyczna (lub zdjęcie etykiety w przypadku, gdy została naklejona na piec) - (minimum 
A)  

3. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła / protokół montażu 
rekuperatorów ściennych (załącznik nr 3 do Umowy dofinansowania) 

 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
 

1. Karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w 
§4 Regulaminu naboru określającego sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu priorytetowego ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Torunia, tj.:  
- okna, drzwi balkonowe , powierzchnie przezroczyste nieotwieralne – współczynnik Uw ≤ 0,9 

[W/(m2K)]  
- okna połaciowe – współczynnik Uw ≤ 1,1 [W/(m2K)] 
- drzwi wejściowe – współczynnik U ≤ 1,3 [(W/m2K)] 

2. Protokół odbioru prac (zgodnie z dostępnym wzorem) – protokół odbioru prac powinien potwierdzać, 
że wymiana stolarki dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. 

3. Z załączonych dokumentów winien wynikać wymiar zamontowanej stolarki (dla każdej sztuki). 
 
 
 
 


