
REGULAMIN 
prowadzenia listy instalatorów i podmiotów instalujących niskoemisyjne źródła ciepła 

w Gminie Skawina 

 
§ 1.  

Postanowienia ogólne, cel i sposób prowadzenia listy  
1. Listę prowadzi się w celach informacyjnych dla mieszkańców Gminy Skawina 

zainteresowanych wymianą starego nieefektywnego źródła ciepła celem ułatwienia 
kontaktu z podmiotami zainteresowanymi realizowaniem usług wymiany kotłów. 

2. Lista ma charakter otwarty i jest prowadzona dla interesu publicznego. 
3. Lista jest prowadzona kierując się zasadami neutralności i obiektywizmu wobec 

zgłaszających. 
4. Wpis na listę jest dobrowolny i wolny od opłat. 
5. Za wpis na listę nie przysługuje zgłaszającemu żadne wynagrodzenie. 
6. Wpisy na liście mogą być dokonywane jedynie na zasadach określonych w poniższym 

regulaminie. 
7. Prowadzącym listę jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. 
8. Wpisu na listę dokonuje Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza po spełnieniu warunków 

regulaminu. 
9. Lista prowadzona jest online na stronie internetowej www.gminaskawina.pl oraz w formie 

papierowej w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. 
10. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych 

przez podmioty zainteresowane wpisem na listę. 
11. Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na 

liście lub danych zgłoszonych we wniosku o wpis na listę, w szczególności za szkody lub 
straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści na niej 
umieszczonych. 

  
§ 2.  

Warunki kwalifikowalności do wpisu na listę 
 
Na liście zamieszczone będą podmioty (Zgłaszajacy), które dokonały poprawnego 
zgłoszenia oraz deklarują, że podmioty i osoby realizujące zlecenia w ich imieniu posiadają 
wszelkie uprawnienia wymagane prawem krajowym oraz producentów montowanych 
urządzeń i instalacji do realizowanych inwestycji u mieszkańców Gminy Skawina. 
 

§ 3.  
Dokumenty stanowiące podstawę wpisu na listę  

Podstawą wpisu na listę jest przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i podpisanego 
wniosku stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu na adres e-mailowy: 
ghorwacik@gminaskawina.pl   

§ 4.  
Skreślenie z listy 

 
1. W razie stwierdzenia poświadczenia nieprawdy w zgłoszeniu o którym mowa w § 3 

podmiot ulega wykreśleniu z listy. 
2. Zgłaszający może w każdym momencie zażądać jego wykreślenia z listy. 
3. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wykreślenia zgłaszającego z listy w przypadku 

stwierdzenia nieetycznych praktyk ze strony zgłaszającego, którymi są w szczególności: 
zawieranie nieprawdziwych informacji na swojej stronie internetowej, katalogach, 
reklamach, realizację zleceń niezgodnie z zleceniem mieszkańca, stosowaniem 
niekonkurencyjnych praktyk.   

§ 5.  
Postanowienia końcowe  

1. Regulamin prowadzenia listy instalatorów obowiązuje od 22 sierpnia 2018 roku. 
2. Prowadzący listę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w poniższym regulaminie 

które obowiązują od momentu ich ogłoszenia.  
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