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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-41/06 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 

Udzielanie zezwoleń na odłączenia budynków mieszkaniowych od 

centralnej sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepłej wody w Iwano-

Frankowsku 
Оryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestratorem do wysłania 
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Dyrektor Departamentu Gospodarki 

Komunalnej, Transportu i Łączności 

 

_______________ М. Smuszak 

Upowazniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus 
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Departament Gospodarki Komunalnej, Transportu i Łączności 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny pracy: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki Odłączenia budynku. 

1.Pisemny wniosek na imię zastępcy mera miasta – 

przewodniczącego komisji resortowej. 

 2.Protokół posiedzenia właścicieli budynku dotyczącego 

odłączenia budynku od centralnej sieci ciepłowniczej z 

późniejszym umieszczeniem systemy indywidualnego  

( mieszkaniowego) ogrzewania. 

3.Protokół posiedzenia dotyczącego zgody właścicieli na 

stworzenie funduszu oszczędzania energii budynku. 

Odłączenia mieszkań w pionie. 

1. Pisemny wniosek na imię zastępcy mera miasta – 

przewodniczącego komisji resortowej.  

2.Protokół posiedzenia właścicieli mieszkań w pionie na 

odłączenia od centralnej sieci ciepłowniczej z późniejszym 

umieszczeniem systemu indywidualnego (mieszkaniowego) 

ogrzewania. 

3.Protokół posiedzenia dotyczącego zgody właścicieli na 

stworzenie funduszu oszczędzania energii budynku. 

Odłączenie jednego lub dwóch mieszkań, które zostały 

podłączone do centralnej sieci ciepłowniczej. 
1.Pisemny wniosek na imię zastępcy mera miasta – 

przewodniczącego komisji resortowej. 

2.Protokół o stworzeniu funduszu oszczędzania energii 

budynku. 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów  

Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo 

(poświadczone notarialnie). 

5 Wymagane opłaty Brak 

6 Termin załatwienia sprawy 30 dni kalendarzowe. 

7 Wynik świadczenia usług Wypis z Uchwały sesji Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

lub protokołu komisji międzyresortowej dotyczącej kwestii 

związanych z odłączeniem konsumentów od centralnej sieci 

ciepłowniczej. 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo 

(poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1.Nakaz nr 4 Ministerstwa Budownictwa, Architektury oraz 

Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej Ukrainy z dnia 22 

listopada 2005 r. o zatwierdzeniu zasad odłączenia budynków 

mieszkaniowych od centralnej sieci ciepłowniczej 

 i dostarczania ciepłej wody w razie odmowy użytkowników 

od centralnego dostarczania ciepła. 

2.Uchwała nr 766-25 Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

 z dnia 29 maja 2012 r.  o zasadach udzielania zezwolenia na 

odłączenia budynków mieszkaniowych centralnej sieci 

ciepłowniczej w Iwano-Frankowsku. 
 

 

 


