
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w 
 

wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” realizowanego z dofinansowaniem z 
 

EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 
 

Nr umowy udzielenia grantu:     

     

Grantobiorca:     

     
Instalacje OZE wykonano na nieruchomości położonej pod 
adresem:     

     

Wykonawca instalacji OZE:     

     

Inżynier Projektu:  
 Build Up Poland Sp z o.o. 

 

  

Data wykonania usługi przez Wykonawcę:      

     

Data odbioru przez Grantobiorcę:     

     

Zakres zrealizowanej usługi: □ Instalacja fotowoltaiczna   

 □ Instalacja solarna   

 □ Pompa powietrzna do c.o i c.w.u.  

 □ Pompa powietrzna c.w.u.  

 □ Pompa gruntowa do c.o i c.w.u.  

 □ Kocioł na biomasę   
   

Moc zamontowanej pompy ciepła: Moc instalacji fotowoltaicznej:  

     

  Moc zainstalowanej  instalacji solarnej:  
Moc zainstalowana kotła na 
biomasę:    

Oświadczenie □ Zostałem  przeszkolony  przez  Wykonawcę  w  zakresie  obsługi Podpis Granobiorcy  
Grantobiorcy: wykonanej instalacji OZE, odczytywania danych dotyczących 

produkcji energii i postępowania w sytuacjach awaryjnych 
 

□ Otrzymałem od Wykonawcy dokumentację powykonawczą 
instalacji OZE  

□ Zapoznałem się z warunkami gwarancyjnymi urządzeń i zakazem 
modyfikacji/przebudowy wykonanej instalacji w okresie Trwałości 
Projektu 

 
□ dla instalacji PV o mocy pow. 6,5kW wszelkie formalności 

wynikające z przepisów prawa budowlanego i przepisów ppoż 
wypełnię we własnym zakresie [przed użytkowaniem instalacji]  



 

Oświadczenie  

□ Instalacja została wykonana zgodnie z Umową O Udzielenie Grantu, 
Regulaminem oraz dokumentem Minimalne Parametry Techniczne 
Mikroinstalacji dla Mieszkańców/Grantobiorców/.  

Wykonawcy:      

  □   instalacja OZE została wykonana należycie, nie zagraża konstrukcji  
  budynku (jeśli została na nim zamontowana), oraz spełnia wszystkie  

  normy, nakazy i zalecenia środowiskowe, techniczne, geologiczne i  

  inne właściwe dla danego typu instalacji OZE  

  
□   przeprowadzone zostały niezbędne próby, badania i pomiary a 
ich wyniki są pozytywne i pozwalają na bezpieczne użytkowanie   

  instalacji OZE  

  
□   wykonana instalacja PV nadaje się do załączenia pod 
napięcie  

  □   dobrana moc pompy ciepła jest odpowiednia w stosunku do  
  zapotrzebowania cieplnego budynku   

    

Uwagi/zalecenia do wykonanych robót Brak  

    

Wynik odbioru:  □ □ pozytywny 

   □ □ negatywny 

Podpisy Stron:     
     

Grantobiorca    

     

Wykonawca     

      

Reprezentant 
Inżyniera Projektu     

    Data:   


