
WYMIANA PIECA – KROK PO KROKU 

instrukcja dla Mieszkańców 

 

 

1) CZY W BUDYNKU JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE ? 

Aby złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca zasilanego paliwem stałym na piec gazowy 

muszą Państwo posiadać przyłącze gazowe do budynku. 

JEŚLI POSIADAJĄ PAŃSTWO PRZYŁĄCZE: składamy do Urzędu Miasta Żyrardowa 

wniosek o dotację. 

 

2) WNIOSEK O DOTACJĘ 

Niezbędne załączniki: 

 oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem 

nieruchomości położonej przy ul. …......................... nr ….... w Żyrardowie. 

Data........ Podpis …...................”; 

 w przypadku gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, należy wpisać 

wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane, a także załączyć zgodę 

wszystkich współwłaścicieli; 

 kopia rachunku za gaz lub kopia umowy z gazownią; 

 kosztorys prac związanych z montażem pieca gazowego (szacowane koszty: prac, 

materiałów i jako oddzielna pozycja w kosztorysie cena brutto zakupu konkretnego 

modelu i marki pieca). Kosztorys podpisuje osoba z uprawnieniami instalacyjnymi 

(niezbędna kopia uprawnień); 

 we wniosku podajemy numer telefonu – oględziny pieca umawiane są telefonicznie; 

  zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są 

wymagane przez prawo budowlane. 

 

3) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA WĘGLOWEGO 

 Zostaną przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska.  

 



4) PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ 

UWAGA! DO DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM NIE MOŻNA NICZEGO 

KUPOWAĆ – PIEC MOŻNA KUPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY  

Z MIASTEM. 

 

5) ZAKUP PIECA GAZOWEGO 

Prace związane z wymianą pieca. O zakończeniu prac należy poinformować telefonicznie 

Urząd Miasta Żyrardowa, tel.: (46) 858 15 46. 

Uwaga! Proszę zapoznać się z taryfami gazowymi dostawcy gazu i ewentualnie zmienić na tą, 

która jest korzystniejsza w przypadku ogrzewania domu. 

 

6) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA GAZOWEGO 

 Zostaną przeprowadzone przez upoważnionych pracowników Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska.  

 

7) WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI 

Niezbędne załączniki: 

 kopia faktury za zakup pieca gazowego, wystawionej na nazwisko Wnioskodawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę; 

 protokół z demontażu pieca węglowego i montażu pieca gazowego podpisanych przez 

osobę, która posiada uprawnienia instalacyjne, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez Wnioskodawcę; 

 protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzone pomiędzy 

Wnioskodawcą a Wykonawcą robót posiadającym uprawnienia budowlane lub 

instalatorskie; 

 kopia dokumentów potwierdzających gwarancję i parametry techniczne nowego pieca. 

 

8) WYPŁATA DOTACJI NA KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY 


