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Do dokumentów potwierdzających kryteria merytoryczno-punktowe 
zaliczamy:
Dokumenty potwierdzające ubóstwo energetyczne (kryterium 
społeczno-ekonomiczne), czyli kiedy wnioskodawca spełnia co najmniej 
jeden z warunków potwierdzony dokumentami tj.:
- otrzymywanie dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego,
- otrzymanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji pomocy 
   w postaci opału,
- członkiem gospodarstwa są osoby z niepełnosprawnością oraz 
  osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- członkiem gospodarstwa są osoby, którym zostało przyznane prawo do świadczeń rodzinnych,
- gospodarstwo obejmuje rodzinę wielodzietną i/lub rodzinę zastępczą,

Dokumenty potwierdzające kryterium pre-naboru tj.:
- w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia deklaracji wnioskodawca nie aplikował o 
  wymianę źródła ciepła (kotła c.o.) w ramach innego projektu dofinansowanego ze środków 
  UE lub krajowych,
- wnioskodawca złożył wniosek w ramach pre-naboru poprzedzającego obecny nabór,

Dokumenty potwierdzające kryterium technologii tj.:
- posiadanie w budynku instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych lub
 innej instalacji sektora OZE, za wyjątkiem kotła na pellet z biomasy oraz pompy ciepła do c.o,
- posiadanie kotła bezklasowego z ręcznym załadunkiem paliwa,

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kryterium 
nieruchomości).
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1. Jan Kowalski jest współwłaścicielem nieruchomości 
z Heleną Kowalską, dlatego Helena Kowalska wypełnia 
załącznik nr.1 dając upoważnienie Janowi Kowalskiemu.

Możliwe inne przypadki:
2. Jeżeli Jan Kowalski byłby jedynym właścicielem nieruchomości
nie wypełniałby załącznika nr.1.
3. Jeżeli Jan Kowalski nie mógłby złożyć deklaracji osobiście (np. znajdowałby
 się poza granicami kraju) mógłby wyznaczyć pełnomocnika Jana Nowaka,
 dlatego Jan Kowalski nie wypełniałby załącznika nr.1 tylko załącznik nr.2.  
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1.Jan Kowalski jest jedynym właścicielem 
nieruchomości i np. znajduje się poza granicami kraju i 
nie może złożyć deklaracji osobiście, dlatego wypełnia
załącznik nr.2, dając pełnomocnictwo Janowi 
Nowakowi.

Możliwe inne przypadki:
2.Jeżeli Jan Kowalski oraz Helena Kowalska byliby współwłaścicielami
nieruchomości oraz nie mogliby złożyć deklaracji osobiście (np..znajdują
się poza granicami kraju) mogliby wyznaczyć na pełnomocnika Jana
Nowaka wypełniając załącznik nr.2.  
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Cała powierzchnia budynku odejmując pomieszczenia nieogrzewane
np.garaż, kotłownie, poddasze.   

Suma powierzchni ogrzewanych pomieszczeń pomnożona przez ich 
wysokość.



Wysokość mierzona od kotłowni do najwyższego punktu 
komina.

kocioł jednofunkcyjny - woda ogrzewana w zasobniku w czasie
pracy systemu.
kocioł dwufunkcyjny - woda ogrzewana w chwili korzystania,
bez zasobnika.

układ otwarty - najbardziej popularny, powinien
posiadać otwarte naczynie wzbiorcze.
układ zamknięty - posiada przeponowe naczynie
wzbiorcze.
Uwaga, jeżeli są zainstalowane kolektory słoneczne, które 
posiadają dedykowane przeponowe naczynie wzbiorcze, 
to nie oznacza, że układ jest zamknięty.

Informacje o klasie kotła zawarte na tabliczce znamionowej lub 
w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma takiej informacji 
najprawdopodobniej jest to kocioł pozaklasowy.

Kotły produkowane:
- przed 2002 roku - pozaklasowe,
- 2002 - 2012 rok - kotły klasy I, II, III,
- 2012 - 2015 rok - kotły klasy III, IV, V.   
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