Załącznik 6
Protokół odbioru końcowego
(demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zwierających azbest)

Protokół odbioru końcowego obejmujący wykonanie prac w zakresie demontażu z budynków
mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest
oraz ich transportu i unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowiskach odpadów
niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

DANE WYKONAWCY:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………………………………………………………………

DANE GRANTOBIORCY (KLIENTA):
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….

ADRES BUDYNKU
…………………………………………………………………………….…………………..
CAŁKOWITE KOSZTY ZADANIA:
Wartość netto ……………..…. zł (słownie………………..…………….….………………….….)
Wartość brutto…………….…. zł (słownie………………………………….………………….….)
Powierzchnia
dachu,
z
którego
zdemontowano
wyroby budowlane
zawierające azbest (podana w m2)
Masa
unieszkodliwionych
odpadów
zawierających
azbest
(podana
w t, zgodnie z informacjami zawartymi
w karcie przekazania odpadów BDO)

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (uzupełnić właściwe
pozycje zgodnie z zakresem faktycznie wykonanych robót*)
Zestawienie
opracowane
zgodnie
z
Katalogiem
kosztów
kwalifikowanych
i niekwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków i realizacji
projektu grantowego „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta
Pszów”:
Lp.

1.

Pozycja
szczegółowa

Demontaż
wyrobów
budowlanych
zawierających
azbest
z obiektu*

j.m.

ilość

Koszt jednostkowy netto

Koszt całkowity netto

(bez uwzględnienia
podatku VAT, który jest
kosztem
niekwalifikowanym
projektu)

(bez uwzględnienia
podatku VAT, który
jest kosztem
niekwalifikowanym
projektu)

m2

2.

Wywóz
odpadów*

kpl.

3.

Utylizacja
i składowanie*

kpl.

OGÓŁEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Możliwe do uwzględnienia koszty kwalifikowane (tzn. możliwe do refundacji w ramach
grantu) obejmują:
· Demontaż z budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów
budowlanych zawierających azbest;
· Zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest
zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach
i zabezpieczenie folią;
· Przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu
i ich załadunek;
· Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest
oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję
azbestu do środowiska;
· Transport
zebranych
odpadów
zawierających
azbest
do
miejsca
ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie
na transport odpadów niebezpiecznych;
· Przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W WYSOKOŚCI OGÓŁEM (w tym podatek VAT oraz
inne koszty niekwalifikowalne)……………………………….…….……. zł
Koszty niekwalifikowane (tzn. niemożliwe do refundacji w ramach grantu) obejmują:
wykonanie robót nie związanych bezpośrednio z celem projektu. Koszt niekwalifikowany
stanowi również podatek VAT.

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządził: ………………………………………….
Niniejszym potwierdzamy zgodność zrealizowanej inwestycji z zasadami projektu
pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów", zapisami
Umowy powierzenia grantu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Podpis/pieczątka Wykonawcy:
Podpis Grantobiorcy:
Miejsce i data:

Załączniki:
1. Wydruk karty przekazania odpadów wg art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

Załącznik 6a
Protokół odbioru końcowego
(odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych
uszkodzonych w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów
budowlanych zawierających azbest)

Protokół odbioru końcowego obejmujący wykonanie prac w zakresie odtworzenia pokryć
dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac
związanych z demontażem i utylizacją wyrobów i materiałów budowlanych zawierających
azbest.

DANE WYKONAWCY:
Nazwa:…………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………………………………………………………………

DANE GRANTOBIORCY (KLIENTA):
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….

ADRES BUDYNKU
…………………………………………………………………………….…………………..

CAŁKOWITE KOSZTY ZADANIA:
Wartość netto ……………..…. zł (słownie…………………..………….….………………….….)
Wartość brutto…………….…. zł (słownie………………………………….………………….….)
Rodzaj nowego pokrycia
dachowego
Powierzchnia dachu
objęta inwestycją
(podana w m2)
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (uzupełnić właściwe
pozycje zgodnie z zakresem faktycznie wykonanych robót*)

Zestawienie
opracowane
zgodnie
z
Katalogiem
kosztów
kwalifikowanych
i niekwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków i realizacji
projektu grantowego „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta
Pszów”):
Lp.

1.

Pozycja szczegółowa

j.m.

Wykonanie pokrycia
dachowego*
..………………………….

ilość

Koszt jednostkowy
netto

Koszt całkowity
netto

(bez uwzględnienia
podatku VAT, który
jest kosztem
niekwalifikowanym

(bez uwzględnienia
podatku VAT, który
jest kosztem
niekwalifikowanym)

m2

(podać zastosowane
pokrycie)
2.
3.

4.

5.
6.

Montaż łat i kontrłat
Wykonanie pełnego
poszycia*
………………………….
(podać rodzaj: deskowanie,
płyty OSB, inne)
Izolacje przeciwwodne*
……………………………
(podać rodzaj: folia, papa,
membrana)
Obróbki blacharskie*
Konstrukcja dachu*

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

OGÓŁEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Możliwe do uwzględniania koszty kwalifikowane (tzn. możliwe do refundacji w ramach
grantu) obejmują:
Odtworzenie wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami
montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu
z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu.
Do robót niezbędnych montażowych i uzupełniających zalicza się: obróbki blacharskie, łaty,
kontrłaty, papy, folie, membrany, wykonanie poszycia pełnego (jeśli dla danego pokrycia
dachowego istnieje konieczność wykonania poszycia pełnego (deskowania) oraz jeśli nie
istniało ono pod zdemontowanym pokryciem azbestowym), konstrukcję dachu jeśli
konieczność jej wymiany wynika z warunków wytrzymałościowych spowodowanych
przyjętym rodzajem nowego pokrycia, co musi potwierdzać dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik do uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W WYSOKOŚCI OGÓŁEM (w tym podatek VAT oraz
inne koszty niekwalifikowalne)……………………………….…….……. zł
Koszty niekwalifikowane (tzn. niemożliwe do refundacji w ramach grantu) obejmują:

Wykonanie robót nie związanych bezpośrednio z celem projektu tj. wszelkie koszty nie
wymienione w kosztach kwalifikowalnych (w tym m.in. koszt naprawy lub wymiany rynien,
naprawy lub wykonanie nowych kominów, wymiana lub montaż okien dachowych, naprawa
poszycia lub elementów konstrukcyjnych, koszt prac termomodernizacyjnych obejmujących
docieplenie ścian i stropodachów, itp). Koszt niekwalifikowany stanowi również podatek VAT.
Uwagi:……………………………………………………………………………………………….

Protokół sporządził: ………………………………………….
Niniejszym potwierdzamy zgodność zrealizowanej inwestycji z zasadami projektu
pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów", zapisami
Umowy powierzenia grantu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym Ustawy Prawo budowlane.

Podpis/pieczątka Wykonawcy:
Podpis Grantobiorcy:
Miejsce i data:

