
 

 
 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0556/21 pn. Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – II etap” 
realizowanego na podstawie umowy nr UDA- RPPD.08.06.00-20-0556/21-00 z dnia 23.08.2021 r. 

 

Wzór protokołu odbioru Instalacji fotowoltaicznej 

Protokół odbioru Instalacji OZE  

w ramach Projektu grantowego pn. „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – 

II etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej, Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

 

………………………………………………………. 

                                                                                           Miejscowość, data 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór: 

instalacji fotowoltaicznej o mocy ………….……..… kWp 

zainstalowanej/zainstalowanych w budynku położonym w miejscowości ……………………………..………… 

przy ulicy ……………………………………………..., wykonanej w związku z Umową o powierzenie Grantu  

nr .……………….……….…………………..….. z dnia …………………………………. 

 

Wykonawca przekazał Grantobiorcy: 

1. Uproszczoną dokumentację techniczną opracowaną przed wykonaniem Instalacji OZE, 

2. Kosztorys powykonawczy, 

3. Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń, 

4. Instrukcja użytkowania instalacji OZE, 

5. Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji. 

6. Podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dotyczy instalacji fotowoltaicznej). 

 

Wykonawca przeprowadził instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji instalacji OZE.  

 

Osiągnięty efekt ekologiczny 

1. 
Zainstalowana moc instalacji wytwarzania energii 

elektrycznej  
kW  

2. 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
Szt.  

3. 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
MWe  

4. 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych  

Tony 

ekwiwalentu 

CO2/rok 

 

5. Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych / nowych mocy wytwórczych 

MWhe/rok  
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instalacji wykorzystujących OZE 

 

Stwierdzone zastrzeżenia i nieprawidłowości1: 

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

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

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

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

Wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad2: 

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

 

 

Podpisano: 

 

Wykonawca: ………………………………………………………….. 

                                                     Podpis 

 

 

 

Grantobiorca: ………………………………..................................... 

                                                     Podpis 

 

Potwierdzam prawidłowość wykonania przedmiotu umowy montażu instalacji OZE w związku z ww. 

Umową powierzenia Grantu. 

 

Zatwierdził w imieniu Grantodawcy, po dokonaniu wizji lokalnej i weryfikacji załączników:  

 

 

…………………………………………………………………    Dnia: ………………...…………… 

                         Podpis Inspektora nadzoru 

 

                                                           
1 Jeżeli dotyczy. 
2 Jeżeli dotyczy. 



 

 
 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0556/21 pn. Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – II etap” 
realizowanego na podstawie umowy nr UDA- RPPD.08.06.00-20-0556/21-00 z dnia 23.08.2021 r. 

 

 

 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki:  

1. Uproszczona dokumentacja techniczna, 

2. Kosztorys powykonawczy, 

3. Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń. 

4. Instrukcja użytkowania instalacji OZE, 

5. Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji, 

6. Podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (dotyczy instalacji fotowoltaicznej). 

 

 

 


