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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 459/2020 

Burmistrza Krapkowic z dnia 15.09.2020 r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ZADANIA 

 

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

w sprawie zadania objętego Umową o dofinansowanie Nr ……………………… z dnia …………………….. 

realizowanego w: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(adres budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, w którym zostało realizowane zadanie) 

 

Wymienione niżej osoby dokonały końcowego sprawdzenia przedsięwzięcia: 

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji, w szczególności w oparciu o listę sprawdzającą oraz złożone 

oświadczenia Beneficjenta, będące integralną częścią Protokołu końcowego potwierdzam, że efekt 

rzeczowy został/nie został osiągnięty (niepotrzebne skreślić) zgodnie z umową na udzielenie dotacji na 

realizację zadania w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 

Gminie Krapkowice” ze środków budżetu Gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

 

Zakończenie zadania nastąpiło w dniu …………………………… 

Zastrzeżenia /uwagi : 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………. 

 

Przedstawiciele Gminy Krapkowice: ........................................................................................................... 

(podpis, pieczątka, data) 

 

Beneficjent: ................................................................................................................................................ 

       (czytelny podpis beneficjenta, data) 
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OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 

Beneficjent niniejszym oświadcza, że: 

1. Wykonane prace oraz zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane spełniają 

wymagania techniczne określone w Regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowych na 

realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w Gminie Krapkowice” ze środków budżetu Gminy Krapkowice przy udziale środków z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 

5.5 Ochrona powietrza; 

2. Stare źródło/a ciepła zostało zlikwidowane/ trwale wyłączone z użytku (niepotrzebne skreślić); 

3. Zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane odpowiadają przeznaczeniu, któremu 

mają służyć, zostały zamontowane i są gotowe do eksploatacji; 

4. Posiada gwarancje jakości producenta dla zamontowanych wyrobów i urządzeń; 

5. Zawarł umowę z operatorem sieci gazowej. 

6. Dokonał zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do operatora energetycznego (jeśli dotyczy); 

7. Przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie zostało zakończone w dniu …………………….; 

Podstawą wskazania daty zakończenia jest: data ostatniej faktury/ data protokołu odbioru prac 

od wykonawcy/oświadczenia Beneficjenta (niepotrzebne skreślić); 

8. Jest mu znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających 

nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających 

istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku - Kodeks karny. 

 

 

 

 ..................................................................... 

 (czytelny podpis Beneficjenta, data) 
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LISTA SPRAWDZAJĄCA DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO 

z dnia ……………. 

Umowa o dofinansowanie Nr ……………………… z dnia …………………….. 

Element 
wymagany  

Wymagania: 
Liczba 
szt./zestawów 
(jeśli dotyczy) 

Wykonano 
zgodnie z 
umową 
Tak/Nie/Nie 
dotyczy 

Uwagi 

Dokumentacja 
projektowa 

Okazano dokumentację na 
modernizację instalacji 
wewnętrznych oraz wymianę 
źródła ciepła dla 
przedmiotowej inwestycji 
wykonaną przez osobę 
posiadającą uprawnienia do 
projektowania jeśli 
dotyczy 

   

Demontowane/ 
wyłączone z użytku 
źródło 
ciepła typu: 
Kominek 
Piec kaflowy 

Źródło ciepła zostało trwale 
wyłączone z użytku – 
potwierdzone 
zaświadczeniem 
kominiarskim/ 
oświadczeniem wykonawcy/ 
oświadczeniem beneficjenta. 

   

Demontowane 
źródło 
ciepła typu: 
kocioł na węgiel, 
biomasę, 
piec wolnostojący 
typu koza,  
trzon kuchenny 

Potwierdzenie okazaniem 
imiennego dokumentu 
złomowania, tj. formularza 
przyjęcia odpadów 
metali, o którym mowa w 
ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, art. 102 
(Dz.U.  Dz.U.2020 poz. 797 z 
późn. zm.), 
protokół odbioru robót 
wykonawcy/ 
oświadczenie beneficjenta. 

   

kondensacyjny 
kocioł gazowy wraz 
z przyłączeniem do 
sieci gazowej 

Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy 

   

kondensacyjny 
kocioł gazowy 

Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy 

   

kocioł na biomasę Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy 
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kocioł elektryczny 
wspomagany 
instalacją 
fotowoltaiczną 

Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy/  
zaświadczenie potwierdzające 
przyłączenie paneli 
fotowoltaicznych OSD 

   

Kocioł elektryczny Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy 

   

pompa ciepła 
wspomagana 
instalacją 
fotowoltaiczną 

Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy/zaświadczenie 
potwierdzające przyłączenie 
paneli fotowoltaicznych OSD 

   

pompa ciepła  Wizja lokalna oraz 
certyfikat/etykieta 
energetyczna/ 
protokół odbioru robót 
wykonawcy 

   

Przyłącza i 
instalacje 
wewnętrzne 
gazowe 

Wizja lokalna / protokół 
odbioru robót wykonawcy 

   

Układ 
odprowadzania 
spalin 

Wizja lokalna / protokół 
odbioru robót wykonawcy/ 
protokół kominiarski 

   

 


