
Dziennik Ustaw – 18 –  Poz. 1034

 

 Załącznik nr  
 

WZÓR  
Wniosek o wydanie certy ikatu1) 

  
rezes 
rz du Dozoru ec nicznego 

  
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , wnoszę o wydanie certyfikatu instalatora w zakresie następującego rodzaju 
instalacji odnawialnego źródła energii: 
 

kotły i piece na biomasę  

systemy fotowoltaiczne  

słoneczne systemy grzewcze  

pompy ciepła  

płytkie systemy geotermalne 

(odpowiednio zaznaczyć znakiem X) 
 
1. Dane wnioskodawcy 

  1)   2)   
 imię (imiona)   nazwisko 

  3)   
 data i miejsce urodzenia 

  4)   
 adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

  5)    
 adres do korespondencji  

  6)   
 nr telefonu kontaktowego 

  7)  

 numer PE E , o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
  8)   

   
 aktualne miejsce pracy lub wykonywania działalności gospodarczej  

(oznaczenie firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
Załączniki  

1. opie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 1 
lit. b, c, d lub e albo ust. 4 ustawy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy.  
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 3 ustawy. 

 
 

    
   data podpis 

 

                                                           
1)  Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym. 

 Załącznik nr  
 

WZÓR  
Wniosek o wydanie certy ikatu1) 

  
rezes 
rz du Dozoru ec nicznego 

  
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , wnoszę o wydanie certyfikatu instalatora w zakresie następującego rodzaju 
instalacji odnawialnego źródła energii: 
 

kotły i piece na biomasę  

systemy fotowoltaiczne  

słoneczne systemy grzewcze  

pompy ciepła  

płytkie systemy geotermalne 

(odpowiednio zaznaczyć znakiem X) 
 
1. Dane wnioskodawcy 

  1)   2)   
 imię (imiona)   nazwisko 

  3)   
 data i miejsce urodzenia 

  4)   
 adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

  5)    
 adres do korespondencji  

  6)   
 nr telefonu kontaktowego 

  7)  

 numer PE E , o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
  8)   

   
 aktualne miejsce pracy lub wykonywania działalności gospodarczej  

(oznaczenie firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
Załączniki  

1. opie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 1 
lit. b, c, d lub e albo ust. 4 ustawy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy.  
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 3 ustawy. 

 
 

    
   data podpis 

 

                                                           
1)  Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym. 

 Załącznik nr  
 

WZÓR  
Wniosek o wydanie certy ikatu1) 

  
rezes 
rz du Dozoru ec nicznego 

  
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą , wnoszę o wydanie certyfikatu instalatora w zakresie następującego rodzaju 
instalacji odnawialnego źródła energii: 
 

kotły i piece na biomasę  

systemy fotowoltaiczne  

słoneczne systemy grzewcze  

pompy ciepła  

płytkie systemy geotermalne 

(odpowiednio zaznaczyć znakiem X) 
 
1. Dane wnioskodawcy 

  1)   2)   
 imię (imiona)   nazwisko 

  3)   
 data i miejsce urodzenia 

  4)   
 adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

  5)    
 adres do korespondencji  

  6)   
 nr telefonu kontaktowego 

  7)  

 numer PE E , o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 
  8)   

   
 aktualne miejsce pracy lub wykonywania działalności gospodarczej  

(oznaczenie firmy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
Załączniki  

1. opie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 1 
lit. b, c, d lub e albo ust. 4 ustawy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy.  
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 138 ust. 3 ustawy. 

 
 

    
   data podpis 

 

                                                           
1)  Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym. 

Załącznik nr 5

WZÓR


