
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
określającego przekazanie infrastruktury na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budownictwie 
indywidualnym należącym do osób fizycznych, realizowanej w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie 
Łodygowice” 
 

SPECYFIKACJA KOTŁA  
 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice  

poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych 

Imię i nazwisko Beneficjenta    
 

Adres    
 

Telefon/fax    
 

E-mail    
 

 

 

Poniżej przedstawiam specyfikację techniczną urządzenia wraz z osprzętem niezbędnym do 

zamontowania w celu wymianu źródła ciepła z węglowego na gazowe w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym przy ul. ………………………………, w miejscowości: ………………………………, na 

działce nr ……………, obręb ewidencyjny: ……………………, jednostka ewidencyjna: 

……………………… 

 

Specyfikacja kotła i elementów niezbędnych do jego montażu: 

1. Kocioł o następujących parametrach: 

Proszę zaznaczyć właściwą opcję i uzupełnić o charakterystyczne dane techniczne. 

kocioł kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny, wiszący o mocy nominalnej grzewczej 
w wysokości ……  kW o sprawności urządzenia nie mniejszej niż ….. 

kocioł kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny, wiszący o mocy nominalnej grzewczej w wysokości 
… … kW o sprawności urządzenia nie mniejszej niż ….. 

kocioł kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny, wiszący z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej o mocy nominalnej grzewczej w wysokości … … kW o sprawności urządzenia nie 
mniejszej niż  ….. i pojemności zasobnika od ... .... do … …. litrów 

kocioł kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny, wiszący z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej o mocy nominalnej grzewczej w wysokości … … kW o sprawności urządzenia nie 
mniejszej niż  ….. i pojemności zasobnika od ... .... do … …. litrów 

 

2. Dodatkowy osprzęt niezbędny do montażu kotła o następujących parametrach: 

Proszę zaznaczyć właściwe urządzenie opcję i uzupełnić o charakterystyczne dane techniczne. 

Pompa obiegowa 

 moc pompy/wys. podnoszenia: …………….…….…….……  

Zasobnik cwu – pojemność, grubość izolacji 

 Pojemność:   …………….…….…….…… 

 Grubość izolacji:   …………….…….…….…… 



 
 

2 
 

Naczynie wzbiorcze 

 Pojemność:   …………….…….…….…… 

Zawór trójdrożny – współczynnik Kvs 

 Współczynnik Kvs:  …………….…….…….…… 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że Specyfikacja kotła i elementów niezbędnych do jego montażu została określona 

na podstawie moich rzeczywistych potrzeb. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna kwalifikacja zakresu przyznanego mi sprzętu będzie 

należała do Inżyniera Kontraktu i będzie uzależniona od maksymalnej kwoty jednostkowej jaka 

na daną nieruchomość przypada w ramach projektu.  

3. Oświadczam, że zgadzam się z warunkami regulaminu projektu oraz wyrażam chęć podpisania 

umowy z Gminą w celu realizacji wymiany zgodnie z wymaganiami projektu i regulaminu. 

4. Oświadczam, że ww. elementy stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z par. 3. pkt. regulaminu 

projektu i spełniają minimalne wymagania określone w projekcie. 

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

6. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym 

oświadczeniu są zgodne z prawdą i ponoszę pełną odpowiedzialność za przedstawienie 

poprawnych danych. 

 

 

 

Miejscowość, data  Podpis Beneficjenta 
 


