
Łódź, styczeń 2020 r. 

Szanowni Państwo 

 

W dniach 15.01.2020 – 31.03.2020 prowadzony będzie nabór wniosków o dotację na 

wymianę źródeł ogrzewania w edycji 2020 

 Przed wypełnieniem wniosku dotacyjnego proszę o uważne zapoznanie się  

z materiałami dołączanej do wniosku broszury. Znajdują się w niej informacje pomocne przy 

podejmowaniu decyzji o zmianie źródła ogrzewania jak i opisana jest procedura formalna, 

którą należy uruchomić decydując się na inwestycję. 

W roku bieżącym wprowadziliśmy zmianę w zakresie przyjmowania i rejestrowania Państwa 

wniosków dotacyjnych. 

 

Druki wniosków są dostępne w każdym punkcie obsługi mieszkańców oraz poprzez stronę 

internetową: www.lodz.pl/smog: 

a) Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, 

wejście od al. Schillera), 

b) Łódź, ul. Piotrkowska 153, 

c) Łódź, ul. Zachodnia 47, 

d) Łódź, Al. Politechniki 32, 

e) Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, 

f) Łódź, al. Piłsudskiego 100; 

Natomiast, przed złożeniem wniosku ( jego rejestracją ) niezbędne jest uzyskanie 

akceptacji pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ 

potwierdzającego prawidłowość jego wypełnienia, w punkcie informacyjno-

konsultacyjnym:  al. Piłsudskiego 100 , pok. 74, IV p. 

 

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów do pracowników zajmujących się 

programem dotacyjnym: 

42 638 46 92       42 638 47 48       42 638 47 12        42 638 47 19       42 638 47 16 

lub kontakt osobisty: 

pokoje – 74,  68,  62  ( IV piętro ). 

 

UWAGA 

W przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi, proszę ten fakt zgłosić w recepcji ( parter ). 

                                                              

     Prezydent Miasta Łodzi 

 

        Hanna ZDANOWSKA 

http://www.lodz.pl/smog


Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie 

powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi – edycja 2020 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
§ 1. Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Łodzi, udzielane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu 

ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania polegające na: 

1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej; 

2) podłączeniu do sieci gazowej i instalacji indywidualnego źródła ogrzewania; 

3) instalacji indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego. 

Rozdział 2 

Zasady udzielania dotacji 

§ 2. Dotacje mogą być udzielone: 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom  fizycznym, 

b) wspólnotom  mieszkaniowym, 

c) osobom  prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów  publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - realizującymi 

przedsięwzięcia, o których mowa w § 1, w budynkach położonych w granicach administracyjnych miasta Łodzi. 

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie: 

1) demontażu likwidowanego źródła ogrzewania, kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania w przypadku 

indywidualnych źródeł ogrzewania, o których mowa w § 1; 

2) kosztów instalacji węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej, z wyłączeniem kosztów uzyskania 

dokumentacji; 

3) kosztów podłączenia do sieci gazowej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji; 

4) kosztów podłączenia do instalacji elektrycznej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji. 

2. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie 

miasta Łodzi na dany rok kalendarzowy. 

3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 

4. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 

Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1). 

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł. 

6. Dotacją objęte są wydatki poniesione na trwałą likwidację nieekologicznego źródła ogrzewania. 

7. Kosztami kwalifikowanymi są: 

1) zakup urządzeń wraz z elementami stanowiącymi wyposażenie (urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 

pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); 

2) koszty demontażu i utylizacji palenisk nie ekologicznych (potwierdzone zezłomowanie); 

3) koszty montażu nowych urządzeń; 

4) koszty instalacji - podłączenia (dostosowanie źródeł ogrzewania w oparciu o wymogi techniczno-technologiczne). 

8. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, po jego zakończeniu. 

9. Beneficjent dotacji ponosi odpowiedzialność za realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami prawnymi. 

Rozdział 3 

Wysokość dotacji 
§ 4. Dotacja będzie udzielana w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 

1) 7.000 zł brutto na wykonanie podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej i instalację indywidualnego źródła 

ogrzewania, na  jeden lokal; 

2) 50.000 zł. brutto na wykonanie podłączenia do sieci cieplnej lub gazowej w budynkach wielorodzinnych. 

Rozdział 4 

Tryb postępowania 
§ 5. 1. Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania. 

2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 

3. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji, określony zostanie w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazane będą ponadto, informacja określona w § 3 ust. 3 oraz miejsce 

i forma składania wniosków. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Komisja w składzie od 5 do 7 osób, powołana przez Prezydenta Miasta 

Łodzi, który określi skład osobowy i sposób działania Komisji. 

§ 6. 1. Osoba, ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, zawierający: 

1) imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dotację w przypadku  osób fizycznych lub nazwę podmiotu; 

2) dane nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie; 



3) informację o rodzaju zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych); 

4) informację o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych); 

5) datę i podpisy osób, reprezentujących wnioskodawcę, upoważnionych do składania oświadczeń woli. 

2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, na wezwanie organu 

dotacyjnego należy dostarczyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą przedsięwzięcia albo 

oświadczenie o jego braku z podaniem przyczyn, w przypadku obowiązku posiadania- numery KRS, REGON, NIP; 

2) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację 

w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 albo uchwałę, o której mowa 

w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zmianami); 

3) dokumenty potwierdzające rodzaj wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości paliwa; 

4) dokumentację (o ile jest w posiadaniu) potwierdzającą stan przygotowania pod względem formalno-prawnym realizacji 

przedsięwzięcia (opinie, pozwolenia, projekty); 

5) zaświadczenie albo oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zmianami) 

w przypadku gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorcą. 

3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu albo potwierdzić 

kopie za zgodność przez osobę uprawnioną. 

§ 7. 1. Podczas rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 6 ust. 1, Komisja sprawdza kompletność wniosku. 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Wnioski 

nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna, w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) wysokość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łodzi; 

2) możliwość zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem terminu rozliczenia w roku budżetowym; 

3) weryfikacja informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania. 

3. Po dokonaniu oceny Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Łodzi propozycje wniosków o udzielenie dotacji. 

4. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

5. Niestawienie się wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 4 uznaje się za jego rezygnację 

z dofinansowania, o ile przed upływem wyznaczonego terminu wnioskodawca nie wystąpił o jego zmianę. 

6. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy. 

Rozdział 5 

Udzielenie i rozliczenie dotacji 
§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy miastem Łódź a wnioskodawcą. 

2. Informacje o udzieleniu dotacji zawierające imię i nazwisko, nazwę podmiotu i adres beneficjenta oraz kwotę 

przyznanej dotacji umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na okres 30 dni od daty 

wprowadzenia. 

§ 9. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji rozliczającej przedsięwzięcie na zasadach i w 

terminie wskazanym w umowie, który nie może być późniejszy niż do 15 listopada danego roku budżetowego. Dotujący, 

w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia zadania do 30 listopada danego 

roku budżetowego. 

§ 10. 1. Po wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, wnioskodawca składa pisemne zgłoszenie zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji. 

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia. 

Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) oświadczenie o trwałej zmianie systemu ogrzewania w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem 

dofinansowania; 

2) imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty, wystawione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) dokumentację odbioru technicznego - technologiczną robót i odbioru wykonanych prac zgodną z wymogami formalno-

prawnymi w tym umowy z dostawcami energii. 

3. W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów, należy przedłożyć oryginały do wglądu albo 

potwierdzić kopie za zgodność przez osobę uprawnioną. 

4. Podstawą wypłaty dotacji  jest prawidłowe rozliczenie umowy. 

5. Kwota dotacji przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od 

daty przeprowadzenia kontroli. 

Rozdział 6 

Sposób kontroli wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 

§ 11. Sposób wykonania przedsięwzięcia, a także prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji podlega kontroli 

w zakresie: 

1) stanu realizacji przedsięwzięcia; 

2) efektywności i rzetelności wykonania przedsięwzięcia; 

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana. 

§ 12. Kontrolę, o której mowa w § 11 wykonuje organ udzielający dotacji. 

 



Wymagana procedura przy trwałej zamianie nieekologicznego ogrzewania na 

GAZOWE 

 

I. Uzyskanie zgody dysponenta lokalu: 

 

 Wspólnoty mieszkaniowe: 

- najem komunalny – administracja 

- własność – Zarząd Wspólnoty 

 Kamienice komunalne – administracja 

 Kamienice prywatne – właściciel/e 

 Dokumenty potwierdzające tytuł do lokalu / umowa najmu, kupna, akt notarialny, 

wyciąg  

z księgi wieczystej / 

 Dokumentacja uzupełniająca 

- potwierdzenie użytkowania pieca nie ekologicznego / zdjęcie pieca, rachunki za opał, 

gaz   

/ kuchenka gazowa / 

 

      

II.  Uzyskanie i sporządzenie: 

 warunków dostawy gazu dla celów grzewczych - gazownia 

 opinii kominiarskiej 

 projektu instalacji  

 pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla celów grzewczych 

/ Wydział Urbanistyki – Piotrkowska 104 / 

 

III.  Procedura powykonawcza - po podpisaniu umowy dotacyjnej: 

 Końcowa opinia kominiarska 

 Oświadczenie Kier. Budowy lub wypis z Dziennika Budowy o zakończeniu 

inwestycji – w przypadku zwolnienia – oświadczenie wykonawcy instalacji 

 Protokół próby szczelności 

 Kompleksowa umowa z dostawcą gazu 

 Karta gwarancyjna z wpisem o pierwszym uruchomieniu kotła gazowego 

 

Uwagi: 

 Dotacja nie dotyczy kosztów instalacji wodnej i dokumentacji.  

 Faktury / rachunki obejmujące koszty kwalifikowane wystawione na wnioskodawcę / 

beneficjenta  

po dacie podpisania umowy 

 Zakończenie i rozliczenie inwestycji do 15 listopada 2020 r.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 osobiście - ul. Piłsudskiego 100; pok. 62/68/74 p. IV 

 telefonicznie -  42 638 46 92 / 47 48 / 47 16 / 47 12 / 47 19. 

 strona internetowa – www.lodz.pl/smog 



Wymagana procedura przy trwałej zamianie nieekologicznego ogrzewania na 

ELEKTRYCZNE 

 

I. Uzyskanie zgody dysponenta lokalu: 

 Wspólnoty mieszkaniowe 

- najem komunalny – administracja 

- własność – Zarząd Wspólnoty 

 kamienice komunalne – administracja 

 Kamienice prywatne – właściciel/e 

 Dokumenty potwierdzające tytuł do lokalu / umowa najmu, kupna, akt notarialny, wypis 

z księgi wieczystej 

 Umowa z zakładem energetycznym o mocy przyłączeniowej 

 Dokumentacja uzupełniająca 

- potwierdzenie użytkowania pieca nie ekologicznego / zdjęcie pieca, rachunki za opał, 

inne. 

 

II. Uzyskanie: 

 Opinii elektrycznej o mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej dostosowanej do 

mocy przyłączeniowej elektrycznego urządzenia grzewczego 

 W przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej – umowa o zmianie 

 

III.  Procedura powykonawcza - po podpisaniu umowy dotacyjnej: 

 Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji elektrycznej / o ile jest niezbędne / 

oraz podłączeniu urządzenia grzewczego 

 Dokument potwierdzający gwarancję na urządzenie grzewcze. 

 

Uwagi: 

 Dotacja nie dotyczy kosztów dokumentacji i instalacji wodnej przy elektrycznym piecu C.O.  

 Faktury / rachunki obejmujące koszty kwalifikowane wystawione na wnioskodawcę / 

beneficjenta  

po dacie podpisania umowy 

 Zakończenie i rozliczenie inwestycji do 15 listopada 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 osobiście - ul. Piłsudskiego 100; pok. 62/68/74 p. IV 

 telefonicznie -  42 638 46 92 / 47 48 / 47 16 / 47 12 / 47 19. 

 strona internetowa – www.lodz.pl/smog 



Instalacja gazowa w kamienicy – jak się do tego 

zabrać? 
 

Przyglądając się problemom związanym z budową, rozbudową lub modyfikacją instalacji gazowej w 

mieszkaniu, kamienicy czy bloku zawsze napotykamy na ten same podstawowe błędy. Doszliśmy do 

wniosku, że dobrze byłoby umieścić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące najczęstszych 

problemów przy budowie, przebudowie lub planowaniu instalacji gazowej, a przy okazji przestrzec 

przed „fachowcami” bez jakiejkolwiek elementarnej wiedzy. 

Na samym wstępie przestrzegamy Państwa przed osobami zajmującymi się „gazem”, którzy wiedzą 

wszystko o wszystkim nie mając żadnych uprawnień. Nie chodzi tutaj o fakt, że każdy projektant, 

kierownik budowy czy instalator, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia gazowe słono się cenią, 

ale o bezpieczeństwo Państwa najbliższych, rodzin, współlokatorów, pracowników, którzy używają i 

korzystają na co dzień z kuchenek gazowych, bądź mieszkają w pomieszczeniach ogrzewanych kotami 

gazowymi. 

Każda instalacja gazowa składa się z kilku ważnych „elementów”, gdzie każdy ma 

odzwierciedlenie w przepisach prawa budowlanego. 

Od czego zacząć budowę / przebudowę instalacji? 

1. Warunki techniczne z gazowni Pierwszą rzeczą którą muszą Państwo zrobić to odwiedzić 

lokalną spółkę gazowniczą i uzyskać warunki techniczne. W warunkach szczegółowo uwzględnione 

zostaną parametry przyłączenia do sieci gazowej. Chcąc modyfikować instalację gazową, 

przerabiać ją, zmieniać jej przeznaczenie w świetle aktualnych przepisów prawa muszą Państwo 

również wystąpić o warunki techniczne do gazowni. 

2. Kominiarz. Każdorazowo w budynku istniejącym potrzebna jest wizyta kominiarza, który wskaże 

możliwość podłączenia urządzenia spalającego paliwo gazowe (np. kocioł gazowy, kuchenka) do 

kominu spalinowego i wentylacyjnego. Pisząc kominiarz mamy na myśli osobę z uprawnieniami 

(mistrz kominiarski), która wyda wskazanie kominiarskie z wszystkimi pieczątkami! 

Kominiarz sprawdzi również drożność kanałów wentylacyjnych (spalinowych i dymowych), sprawdzi 

poprawność działania wentylacji w Państwa mieszkaniu, domu itp. 

3. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy (o ile jest w decyzji). Każda instalacja 

gazowa rozpoczyna się od projektu. Nie ważne czy jest to przesunięcie rury o metr czy budowa 

zupełnie nowej instalacji – każda wymaga projektu, na który muszą Państwo uzyskać pozwolenie na 

budowę. 

Instalacja w budynku zostanie zawsze tak zaprojektowana jak zostały wydane warunki techniczne 

podłączenia do sieci gazowej. Jakiekolwiek zmiany, odstępstwa mogą odbyć się tylko i wyłącznie za 

zgodą gazowni, czyli po zmianie warunków technicznych. Projektant przygotowując projekt zawsze 

powinien przeprowadzić wizję lokalną, sprawdzić czy pomieszczenie, w którym znajduje się 

urządzenie pobierające gaz ma odpowiednią wielkość (wymogi prawa), przeliczyć średnicę rur 

gazowych (jeżeli instalacja tego wymaga), poinformować o konieczności uzyskania zgody 

administratora budynku na wykonywanie prac instalacyjnych gazowych. Zaniedbanie któregokolwiek 

elementu spowoduje, że urząd nie wyda pozwolenia na budowę ze względu na braki w dokumentacji, 

błędy techniczne, nieznajomość prawa (m. in. budowlanego). Zawsze należy pamiętać, że 

przewymiarowana, nieekonomicznie zaprojektowana instalacja gazowa spowoduje wzrost kosztów 

budowy. Każdorazowo projektant razem z Państwem ustala gdzie mają być prowadzone rury gazowe i 

jakie urządzenia będą podłączone (zgodnie z technicznymi możliwościami i prawem budowlanym),  

a wykonawca ma za zadanie to wykonać! 



4.Wykonanie 

Mając projekt, wszystkie zgody (jeżeli są wymagane), wskazanie kominiarskie można wystąpić o 

pozwolenie na budowę instalacji, wydanie dziennika budowy (o ile jest w decyzji) i po zgłoszeniu do 

nadzoru budowlanego przystąpić do wykonania. Wykonawca (w tym kierownik budowy) ma za 

zadanie wybudować to, co jest narysowane i opisane w projekcie, ponieważ w przeciwnym wypadku 

instalacja nie otrzyma odbioru technicznego (gazownia nie odbierze instalacji). 

Wykonawca nie wybuduje nic więcej – wybuduje tylko i dokładnie to, co zawarte jest  

w projekcie. 

 

Do wykonania instalacji gazowej ZAWSZE potrzebni są: 

1. Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w zakresie instalacji 

gazowych 

2. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w 

zakresie instalacji gazowych 

3. Wykonawca z uprawnieniami 

Szukając wykonawcy przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań powinniśmy zażądać wszystkich 

niezbędnych uprawnień! Każda z osób pełniąca ściśle określone funkcje musi posiadać uprawnienia do 

prac budowlano – instalacyjnych. Inwestor, czyli Państwo na każdym etapie mogą wymagać okazania 

uprawnień co na samym początku zweryfikuje „fachowców od gazu”. Każdy szanujący 

bezpieczeństwo swoje i użytkowników instalator takie uprawnienia ma i bez problemu udostępni 

Państwu ich kopię!!! 

Urząd akceptując projekt instalacji gazowej i wydając pozwolenia na budowę każdorazowo weryfikuje 

uprawnienia projektanta, w przypadku braku potrzebnych dokumentów nie wyda decyzji pozwolenia 

na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. Gazownia odbierając instalację gazową weryfikuje 

uprawnienia kierownika budowy i wykonawcy, w przypadku braku potrzebnych dokumentów nie 

odbierze instalacji i nie odkręci gazu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości to na właścicielu 

mieszkania (budynku) spoczywa obowiązek uzupełnienia dokumentacji, a w przypadku instalacji 

gazowych najczęściej kończy się to budową całej instalacji od początku. 
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