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Załącznik nr 4 do uchwały nr LIX/1170/18
Rady Miasta Opola
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Protokół odbioru końcowego zadania
zrealizowanego w ramach „Programu Czyste powietrze – oddech dla Opola”
z dnia ………………………….
1. Dane dotyczące Beneficjenta (Inwestora):
Nazwisko, imię/Nazwa: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………......
Adres lokalizacji zadania (inwestycji): ……………………………………………………………..

2. Dane dotyczące Wykonawcy/Instalatora:
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………

3. Zakres wykonywanych robót w ramach inwestycji podlegających odbiorowi:
3.1. Zdemontowano przeznaczony do likwidacji:

3.1.1 kocioł opalany paliwem stałym:
 typu ………………………………………….……o mocy ………………………kW…………....szt.
 piec (kaflowy/trzon kuchenny/ inny)1) opalany paliwem stałym o mocy……….…….kW………..szt.
3.1.2 podwójny system ogrzewania:
typu (gazowy/ olejowy/elektryczny) 1) o mocy …….kW ………..szt. i kocioł/piec (kaflowy/trzon
kuchenny/ inny) 1) opalany paliwem stałym o mocy
…….kW …...szt.

3.2. Zainstalowano źródło ciepła:
 sieć ciepłownicza
 kocioł opalany:…………………. firmy…………………………typu ……………………..
o mocy………………kW …………….. szt.
 ogrzewanie elektryczne firmy………………… typu………………… o mocy……….. kW
…………szt.
 pompa ciepła firmy……….………… typu ……………. o mocy ………….. kW .......szt.
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3.2.1 Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła.
3.3 Zainstalowano instalację solarną, wyposażoną w kolektory słoneczne/ pompę ciepła1)
do podgrzewania wody użytkowej firmy…………………….. typu……………………..
o łącznej powierzchni………m2, o mocy……………. kW.
W budynku/lokalu1) posiadam proekologiczny system ogrzewania, którego źródłem ciepła jest:
……………………………………………………………………………………………………………

3.3.1 Dokonano uruchomienia instalacji solarnej/ pompy ciepła1).
3.4 Zmodernizowano instalacje c.o. w zakresie: …………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
(wymiana grzejników szt., rur, itp.)

4. Przekazano dokumentację techniczno-rozruchową, karty serwisowe, karty
gwarancyjne dla zamontowanych urządzeń oraz przeszkolono Beneficjenta
(Inwestora) w zakresie obsługi i konserwacji.
5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie oświadczają, iż dotychczasowe źródło ciepła
wskazane w punkcie 3.1 zostało zlikwidowane, a w jego miejsce zamontowano nowe
źródło ciepła opisane w punkcie 3.2. Prace zostały wykonane prawidłowo
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

………………………………………
Podpis beneficjenta (Inwestora)

1)

……………………………………
Podpis Wykonawcy

niepotrzebne skreślić

…………………………………….
Podpis Instalatora,
posiadającego uprawnienia
nr……………….,
z dnia …………… (jeśli są wymagane).

