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Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/387/19
Rady Miasta Opola
z dnia 28 listopada 2019 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/siedziba:
……………………………………………………………………………......
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) ………..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.:
o

jednostka wewnętrzna typ: ……………………………………………………
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jednostka zewnętrzna typ: ………………………………………………….

3.2.1 Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła.
3.3 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.

1)

………………………………………

……………………………………

Podpis Beneficjenta (Inwestora)

Podpis i pieczątka Wykonawcy

niepotrzebne skreślić

 zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole
…………………………………….
Podpis Instalatora,
posiadającego uprawnienia
nr……………….,
(jeśli są wymagane).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), informuje się, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. RynekRatusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.
Inspektor ochrony danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.opole.pl, pod
numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora
z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
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Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c
RODO w celu zawarcia i realizacji umowy dotacji na realizację zadań objętych niniejszym
wnioskiem.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do ich sprostowania,
usunięcia; prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji,
a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i pozyskania dotacji
z przedmiotowego Programu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

