PROTOKÓŁ KOŃCOWY

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

w sprawie przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie:
nr wniosku : ……………………………………........………… z dnia ……………………………..
realizowanego w: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres budynku/wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą w którym zostało
realizowane przedsięwzięcie)

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 osiągnięty1 zgodnie z umową/-ami/Wnioskiem o dofinansowanie
zawartej/-ymi/złożonym w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze.
Zakończenie przedsięwzięcia nastąpiło w dniu ……………………………

Zastrzeżenia /uwagi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Przedstawiciel WFOŚiGW: ........................................................................................................................
(podpis, pieczątka, data)

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

1

niepotrzebne skreślić

PROTOKOŁ KOŃCOWY
CZĘŚĆ: OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1

Beneficjent niniejszym oświadcza, że:
wykonane prace oraz zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane
spełniają wymagania techniczne określone w programie;

2

w budynku nowo budowanym, przegrody, stolarka okienna i drzwiowa
spełnia wymagania określone w programie;

3

wymienione źródło/a ciepła zostało/y trwale wyłączone z użytku;

4

zakupione urządzenia, instalacje i wyroby budowlane odpowiadają
przeznaczeniu, któremu mają służyć, zostały zamontowane i są gotowe do
eksploatacji;

5

posiada gwarancje jakości producenta dla zamontowanych wyrobów i urządzeń;

6

zawarł umowę z operatorem sieci (w przypadku podłączenia do sieci
ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej);

7

przedsięwzięcie objęte umową/umowami/wnioskiem o dofinansowanie w
Programie priorytetowym Czyste powietrze zostało zakończone w dniu
………………………. Podstawą wskazania daty zakończenia jest:
data ostatniej faktury/ data protokołu odbioru prac od wykonawcy/
oświadczenia Beneficjenta1;

8

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych
lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego
oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania
dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

.......................................................................
(czytelny podpis Beneficjenta, data)

1

niepotrzebne skreślić

TAK/NIE/
Nie dotyczy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO
z dnia …………….

Branżowa
dokumentacja
projektowa
( nieobowiązkowa)

Wymagania:

Liczba
szt.

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Liczba
zestawów

Warunek
spełniony
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

Audyt wykonany dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego będącego
Audyt energetyczny
przedmiotem umowy/ów i uwzględnia wymagania
budynku/ lokalu
programu dot. WT 2021 dla przegród, okien i drzwi
zewnętrznych
Wykonanie dokumentacji na modernizację, przebudowę
dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem.
Potwierdzenie w postaci załączonych kserokopii uprawnień
do projektu
Dokumentacja projektowa
Wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji
wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła
Potwierdzenie w postaci załączonych kserokopii uprawnień
do projektu
Wykonanie ekspertyzy dla budynku mieszkalnego
Ekspertyza ornitologiczna i jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy
chiropterologiczna
Potwierdzenie ekspertyzy stosownym dokumentem przez
osobę z uprawnieniami

Wymiana źródła
ciepła
Demontowane/wyłączeni
e z użytku źródło/a ciepła
typu:
Kominek
Piec kaflowy
Demontowane źródło
ciepła typu:
kocioł na węgiel,
biomasę,
piec wolnostojący typu
koza, trzon kuchenny

Wymagania:

Uwagi
Rekomendacje

Źródło/a ciepła zostało/y trwale wyłączone z użytku potwierdzone zaświadczeniem kominiarskim.
Uwaga! Wnioskodawca przedstawia oświadczenie o ich
trwałym wyłączeniu z eksploatacji.
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.2018.0.992 z późn. zm), protokół
instalatora.

Nazwa dokumentu:
.......................................
Wystawca:
……………………………………
z dnia …………………………

Zakup/montaż
źródła ciepła

Certyfikat/
etykieta/
zaświadczenie od
sprzedawcy/prod
ucenta

Liczba
zestawów

TAK/NIE/
Nie dotyczy

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

Kocioł na paliwo stałe
(węgiel lub biomasa)
Węzeł cieplny
System ogrzewania
elektrycznego
Kocioł gazowy/
olejowy
Pompa ciepła

Przyłącza

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

Przyłącza i instalacje
wewnętrzne gazowe
Przyłącze cieplne
Elektroenergetyczne
instalacje wew.
i przyłącza

Zakup i
montaż/modern Liczba
izacja instalacji zestawów
wewnętrznych
Instalacja c.o.i c.w.u.
lub c.o. lub c.w.u.
Wentylacja
mechaniczna wraz z
odzyskiem ciepła

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

Informacje dla wypełniającego dotyczące docieplenia przegród budynku i prac towarzyszących, zakupu i
wymiany stolarki zewnętrznej oraz zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.

Docieplenie
przegród
budynku i prace
towarzyszące

Zakres rzeczowy
z
umowy/ wniosku o dofinansowanie:

Grubość
ocieplenia
[cm]
Docieplenie ścian
zewnętrznych ponad
terenem
Docieplenie ścian
zewnętrznych poniżej
terenu
Docieplenie
dachu/stropodachu
Docieplenie stropu
pod poddaszem
nieogrzewanym
Docieplenie stropu
nad piwnicą
nieogrzewaną
Docieplenie podłogi
na gruncie
Docieplenie ścian
wewnętrznych

Obmiar
[m²]

Zakres rzeczowy - wartości
rzeczywiste

Grubość
ocieplenia
[cm]

Obmiar
[m²]

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

(możliwe odstępstwo w obmiarze
+
/- 10%).

Zakup i wymiana
stolarki
zewnętrznej

Obmiar
[m²]

Wartość
Uc
stolarki

Obmiar
[m²]

Wartość
Uc
stolarki

możliwe odstępstwo
w obmiarze +/- 10%

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

Zakup i montaż
moc
odnawialnych PV/liczba
źródeł energii kolektorów

Wykonano
zgodnie z
umową
TAK/NIE/
Nie dotyczy

Uwagi
Rekomendacje

Mikroinstalacja
fotowoltaiczna
Kolektory słoneczne

Wykaz załączników (kopie protokołów odbioru):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokół odbioru zamontowania źródła ciepła
Protokół odbioru próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.
Protokoły z próby uruchomienia instalacji c.o. i c.w.u. (próba na gorąco)
Protokół z próby uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Inne protokoły robót zanikających – dotyczy prac termoizolacyjnych przegród zewnętrznych i
wewnętrznych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej
Certyfikaty/etykiety/zaświadczenia/atesty wyrobów budowlanych, urządzeń.

Powyższe dane zostały ustalone/uzupełnione na podstawie Protokołu/ów z wykonawcą/ami z dnia…………………

Przedstawiciel WFOŚiGW: ........................................................................................................................
(podpis, pieczątka, data)

