
 
 

PROJEKT:  „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy 
Bierawa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 
- umowa nr RPOP.05.05.00-16-003/19-00 

                Załącznik nr 11 
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Bierawa 

           z dnia 
 
 

 PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT WYKONAWCY 
 
 

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

w sprawie wykonania  zadania objętego umową o dofinansowanie w ramach projektu 

„Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na 

terenie Gminy Bierawa”:  

 

Nazwa i adres inwestora/odbiorcy robót: 

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

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

Nazwa i adres wykonawcy robót: (pieczęć) 

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

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

 

I. Dokonałem realizacji przedsięwzięcia polegającego na  wymianie starego kotła na paliwo 

stałe oraz montażu nowego ekologicznego źródła ciepła.  

 

Termin odbioru w dniu:  …………………………………….. 
 

II. Zakres Prac 

Dokonano zakończenia następującego zakresu prac/ robót budowlanych zgodnie z zestawieniem 
rzeczowo – finansowym 

 
* należy dołączyć dla źródeł ciepła certyfikat/y lub etykietę/y klasy energetycznej oraz inf. techniczne  

 

 

Zakup/montaż źródła 

ciepła* 
Sprawność w% Moc w KW Nazwa/rodzaj 

Kocioł na  biomasa    

System ogrzewania elektrycznego    

Kocioł gazowy    

Pompa ciepła    
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III. Zauważone usterki/zalecenia ………………………………………………………………………………………… 

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

wykonawca zobowiązuje się usunąć/wykonać do dnia ………………………………………………… . 

 

IV. Oświadczenie Wykonawcy:  

1. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte  
protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 
umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Przedmiot częściowej/ całościowej realizacji przedsięwzięcia spełnia wymagania techniczne 
określone w projekcie „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej  
i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”. 

3. Przedmiot częściowej/ całościowej realizacji przedsięwzięcia odpowiada przeznaczeniu, któremu 
ma służyć, został zamontowany  w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do 
eksploatacji a wydatki objęte fakturami obejmują niezbędne wydatki związane z wymianą kotła  
i jego montażem, wraz z wykonaniem instalacji niezbędnej do funkcjonowania dofinansowanego 
źródła ciepła 

4. Inwestor otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem. 

5. Inwestor otrzymał certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń. 

 

 

.....................................................................................  
czytelny podpis Wykonawcy, data, pieczęć 

 

 

Oświadczam, że: 

 

Znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy co 

do okoliczności mającej znaczenie prawne. Nie wnoszę uwag do niniejszego protokołu Wykonawcy. 

 

 

...................................................................... 
                                                                                                            (czytelny podpis INWESTORA, data) 

 
 

 


