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nr ....................................                            Szczyrk, dn ........................................... r. 
 

“Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk” 

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KOTŁOWNI U INWESTORA 
 

Data inwentaryzacji: ................................. r. 

 

1.Informacje dot. inwestora: 

 nazwisko i imię właściciela: .............................................................................................................. 

 adres,telefon: .................................................................................................................................... 

 pełnomocnictwo notarialne w przypadku kontaktu z pełnomocnikiem (nazwisko i imię, telefon):  

 ...................................................................................  (kopia w załączeniu) 

2.Informacje dot. firmy instalacyjnej: 

 nazwa firmy: ..................................................................................................................................... 

 NIP: ............................... REGON ....................................  

 właściciel: ...................................................................................................................................... 

 adres, telefon: ..................................................................................................................................... 

 nazwisko i imię kierownika budowy nadzorującego przyszłe prace demontażowo-montażowe: 

........................................................................................................................................................... 

3.Informacje dot. posesji inwestora: 

 rok odbioru ............. charakter budynku: mieszkalny, usługowy itp. .................................................  

 powierzchnia ogrzewalna .......... m2, kubatura ......... m3. 

 

4.Informacje dot. wewnętrznej instalacji c.o. poza kotłownią: 

 układ: zamknięty/otwarty*  

 uwagi: ....................................................... ........................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................... 

5.Informacje dot. kotłowni inwestora:  

 wstępna opinia kominiarska (kopia w załączeniu) 

 sprawdzenie wykonania zaleceń ww. opinii kominiarskiej:    

 Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie jest wykonanie 

zaleceń kominiarskich (poza zakupem i montażem wkładu kominowego, który ujęty zostanie w 

kosztorysie) oraz przedstawienie stosownego zaświadczenia kominiarskiego o ich  spełnieniu. 

Wykonano wszystkie zalecenia tak/nie* 

 zalecenia niezrealizowane:   

 ............................................................................................................................................. 

 ujęcie wkładu kominowego w kosztorysie tak/nie* 

 ciąg kominowy ......... Pa , przekrój komina .......... cm2 , wysokość komina ...... m 

 obecność starego kotła węglowego tak/nie* 

 obecność pieca/pieców kaflowych tak/nie* 

 W celu uzyskania efektu ekologicznego stary kocioł węglowy, piece/piec kaflowy zostanie  

zdemontowany przez Instalatora i zniszczony uprawnioną firmę utylizacyjną w sposób 

uniemożliwiający powtórny montaż  i uruchomienie. 

 Instalacja c.o. : 

....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

6.Informacje dot. inwestycji gazowej (w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy): 

 nowy projekt instalacji gazowej tak/nie* (data, projektant): ......................................... 

 decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej tak/nie*  

 (data decyzji) ..............................  (kopia w załączeniu) 

 Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie  jest  przedstawienie przez 

inwestora “decyzji w sprawie pozwolenia na budowę”. Obowiązkiem Inwestora po podpisaniu umowy w 

wyznaczonym umową terminie  jest zgłoszenie rozpoczęcia modernizacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Bielsku. 
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7.Informacje dot. zamawianego kotła: 

 producent: .................................................................................................................................  

 dostawca (nazwa, adres, telefon): ............................................................................................... 

 typ kotła (gazowy, olejowy, węglowy)* 

 nazwa kotła: ........................................................................................................... moc ........... kW 

 parametry czopucha: .................................................................................................................. 

 parametry zasobnika (położenie, wielkość) ............................................. ................................... 

 dostawa kotła w częściach /w całości* 

 

8.Przedmiar robót: 

 projekt modernizacji:  (kopia w załączeniu) 

 rysunek sytuacyjny 

 schemat instalacji c.o.  

 zakres prac objętych modernizacją wg zasad Programu zgodnie z przedmiarem – załącznik do 

protokołu 

 ................................................................................................................................. 

 zakres prac nieobjętych modernizacją wg zasad Programu:   

 ................................................................................................................................. 

 wykaz materiałów zgodnie z przedmiarem 

 

 szczegółowy kosztorys zlecenia wg KNR (kopia w załączeniu) z następującym podsumowaniem: 

 

modernizacja kotłowni   netto: ................ zł, vat ...... %, brutto: ................. zł 

 

 

9.Proponowany termin realizacji zadania: ........................................ 

10.Inne informacje dla firmy instalacyjnej: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

    .....................................................         .......................................................... 

            potwierdzenie Inwestora                 potwierdzenie firmy instalacyjnej 

 

    Załączniki: 

 kopia pełnomocnictwa notarialnego 

 kopia wstępnej opinii kominiarskiej 

 zaświadczenie kominiarskie (w przypadku wykonanych zaleceń opinii kominiarskiej) 

 projekt modernizacji kotłowni 

 *w przypadku wymiany starego kotła węglowego na gazowy: 

 decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej 

 kserokopia uprawnień kierownika budowy 

 

    Kopia: inwestor, firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy) 

  

Protokół inwentaryzacji stanowi załącznik do umowy na modernizacje kotłowni w “Programie ograniczenia niskiej dla 

Gminy Szczyrk”. Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej oraz 

inwestora) 


