Program priorytetowy Czyste Powietrze – dok.25
Załącznik nr 4 do Wniosku o płatność

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzony dnia ………………….........w ................................................................................................ ....
(nazwa miejscowości)

w sprawie odbioru przedsięwzięcia objętego umowami o dofinansowanie1:


umowa dotacji nr: ……………………………………………………



umowa pożyczki nr: ……………………………………………………

zrealizowanego w
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres budynku, w którym zostało zrealizowane przedsięwzięcie)

I. Wymienione niżej osoby dokonały odbioru częściowego przedsięwzięcia:
Beneficjent ...............................................................................................................................................
(imię, nazwisko)

Przedstawiciel Wykonawcy……................................................................................................................2
(imię, nazwisko)

Koszt całkowity etapu przedsięwzięcia objętego protokołem wynosi ..…………………………………..zł,
w tym koszty kwalifikowane wynoszą …………………………………….. zł.

II. Dokonano odbioru następującego zakresu dokumentacji, prac, urządzeń, instalacji i wyrobów
budowlanych zgodnie z Zestawieniem Rzeczowo - Finansowym:
PARAMETRY

Zakres
rzeczowy
przedsięwzięcia

Nr
poz.

Jedn.

Obmiar

I

Branżowa dokumentacja projektowa

1

Audyt
energetyczny
budynku
Dokumentacja
projektowa
Ekspertyza
ornitologiczna

2
3

Dane obmiarowe
z umowy o
dofinansowanie
(zestawienie
rzeczowo –
finansowe)

DOWODY NA MIEJSCU

Certyfikat/
etykieta/
zaświadczenie
dla źródła

Koszt
całkowity
elementu
inwestycji
w zł

Koszt
kwalifikowany
elementu
inwestycji w
zł

Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia
zgodny ze
złożonym
wnioskiem o
płatność –
zaznaczyć „X”

szt.

szt.
szt.

1

Należy podać nr umów o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, jeśli nie dotyczy – przekreślić.

2

Wypełnić jeżeli prace wykonywał Wykonawca
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PARAMETRY

Nr
poz.

Zakres
rzeczowy
przedsięwzięcia

Jedn.

Obmiar

Dane obmiarowe
z umowy o
dofinansowanie
(zestawienie
rzeczowo –
finansowe)

II

Zakup/wymiana źródła ciepła

1

Kocioł na
paliwo stałe
(węgiel lub
biomasa)
Węzeł cieplny

zestaw

zestaw

5

System
ogrzewania
elektrycznego
Kocioł gazowy
kondensacyjny
Kocioł olejowy

6

Pompa ciepła

zestaw

III

Docieplenie przegród budynku i prace towarzyszące

1

Docieplenie
ścian
m²
zewnętrznych
ponad terenem
Docieplenie
ścian
m²
zewnętrznych
poniżej terenu
Docieplenie
dachu/stropoda
m²
chu
Docieplenie
stropu pod
m²
poddaszem
nieogrzewanym
Docieplenie
stropu nad
m²
piwnicą
nieogrzewaną
Docieplenie
podłogi na
m²
gruncie
Docieplenie
ścian
m²
wewnętrznych
Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej

2
3

4

2

3

4

5

6

7

IV
1

2
3

V
1
2

DOWODY NA MIEJSCU

Certyfikat/
etykieta/
zaświadczenie
dla źródła

zestaw

zestaw
zestaw

Wymiana
m²
okien/drzwi
balkonowych
Wymiana okien
m²
połaciowych
Zakup i
m²
wymiana
przegród
przezroczystych
nieotwieralnych
Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych
Wymiana drzwi
zewnętrznych
Wymiana
drzwi/bram
garażowych
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m²
m²

2

Koszt
całkowity
elementu
inwestycji
w zł

Koszt
kwalifikowany
elementu
inwestycji w
zł

Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia
zgodny ze
złożonym
wnioskiem o
płatność –
zaznaczyć „X”
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PARAMETRY

Zakres
rzeczowy
przedsięwzięcia

Nr
poz.

Jedn.

Obmiar

Dane obmiarowe
z umowy o
dofinansowanie
(zestawienie
rzeczowo –
finansowe)

VI

Zakup i montaż/modernizacji instalacji wewnętrznych

1

Instalacja c.o.

zestaw

2

Instalacja cwu

zestaw

3

Wentylacja
zestaw
mechaniczna
wraz z
odzyskiem
ciepła
Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

VII
1

DOWODY NA MIEJSCU

Certyfikat/
etykieta/
zaświadczenie
dla źródła

Koszt
całkowity
elementu
inwestycji
w zł

Koszt
kwalifikowany
elementu
inwestycji w
zł

Zakres rzeczowy
przedsięwzięcia
zgodny ze
złożonym
wnioskiem o
płatność –
zaznaczyć „X”

Mikroinstalacja
zestaw
fotowoltaiczna
Kolektory
zestaw
słoneczne
Pozostałe prace kwalifikowane

2
VIII
1

Przyłącza i
instalacje
wewnętrzne
gazowe
Przyłącze
cieplne
Przyłącza i
instalacje wew.
elektroenergety
czne

2
3

zestaw

zestaw
zestaw

III. Beneficjent oświadcza, że:
1. Przedmiot odbioru częściowego spełnia wymagania techniczne określone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze oraz załączniku nr 1 do ww. programu;
2. Przedmiot odbioru częściowego odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został
zamontowany w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do eksploatacji;
3. Instalacja została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń3;
4. Dysponuje gwarancjami jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.
.....................................................................................
(czytelny podpis beneficjenta, data)

IV. Wykonałem prace wskazane w powyższej tabeli zgodnie z numerem pozycji ……………………………….4
.....................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy, pieczątka, data)

3
4

Jeżeli protokół nie dotyczy instalacji, punkt należy przekreślić
Wypełnić jeżeli prace wykonywał Wykonawca/jeżeli dotyczy.
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V. Dotyczy wymiany źródła ciepła5:
Oświadczam, że zdemontowane źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku
W przypadku demontowanego źródła ciepła należącego do kategorii: kocioł na węgiel, kocioł na
biomasę, piec wolnostojący typu koza, na dowód trwałego wyłączenia z eksploatacji posiadam
dokument6: ....................................................................................................................................,
z dnia…………………………………………………………………………………………………………………..….,
wystawiony przez…………………………………………………………………………………………………

.......................................................................
(czytelny podpis beneficjenta, data)

5

Wypełnić jeśli dotyczy.
Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102
(Dz.U.2018.0.992 z późn. zm.). Będzie okazany przy wizytacji końcowej.
6
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