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Lp.
Efekt rzeczowy i 

ekologiczny

Kody 

efektów

Jednostka 

miary

Kody wydatków 

strukturalnych
Sposób potwierdzenia uzyskania efektu

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego  paliwem stałym/ olejem opałowym/ 

gazem/ źródła zasilanego energią elektryczną /pieców   ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego

      paliwem stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią elektryczną /pieców   

ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem stałym/ olejem opałowym/ 

gazem/ źródła zasilanego energią elektryczną /pieców    ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem stałym/ olejem opałowym/ 

gazem/ źródła zasilanego energią elektryczną /pieców ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o nie 

wniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie.

5.

Docieplone przegrody 

budowlane (ściany, stropy, 

stropodachy, dachy)

OA-Le

powierzchn

ia (m2)

47 jakość 

Powietrza6.

Wymienione okna, 

przeszklenia, drzwi 

zewnętrzne, bramy (wraz z 

ewentualnym 

zmniejszeniem otworów 

okiennych, drzwiowych i 

przeszkleń)

OA-Lf

7.

Instalacja wentylacji 

mechacznej z odzyskiem 

ciepła

OA-Lg
wydajność 

(m3/h)

1.
Kocioł opalany gazem / 

olejem 
OA-La

liczba sztuk 

(szt.)                                          

47 Jakość 

Powietrza

2.

Kocioł opalany węglem lub 

biomasą spełniające 

wymogi 5 klasy, wg 

kryteriów zawartych w 

normie PN EN303-5:2012.

OA-Lb

3.
Źródło ciepła zasilane 

energią elektryczną
OA-Lc

4. Węzeł ciepny OA-Ld
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a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem stałym/ olejem opałowym/ 

gazem/ źródła zasilanego energią elektryczną /pieców ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania  zgodnie z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.:

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa  budowlanego lub 

ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowwanie 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.:

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa  budowlanego lub 

ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.:

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub 

ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie 

a)  oświadczenie Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz  o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
b) zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac  w terminie co najmniej 7 dni przed ich 

rozpoczęciem, zgodnie  z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za dokumenty potwierdzające dokonanie 

stosownych zgłoszeń, uznaje się wyłącznie zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez 

właściwe organy, a  naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie wyłączeniem z 

kosztów kwalifikowanych zakresu rzeczowego, którego dane zgłoszenie dotyczy oraz pomniejszeniem 

bądź odmową dofinansowania.

c) protokół potwierdzający demontaż materiałów zawierających azbest,

d)  karty przekazania odpadów, potwierdzających demontaż,  transport  i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest.

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

 b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj.: 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu  sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub 

ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie 

 c) informacja o liczbie osób korzystających z przydomowej  oczyszczalni ścieków.     
a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

b) dokument umowzliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie z Prawem budowlanym, jeśli jest 

wymagany, tj:

zawiadomienie o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego oraz oświadczenie o 

niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie  

c) informacja o liczbie osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej 

d) kopia umowy na odbiór ścieków. 

12.
Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków
OW-La

liczba sztuk 

(szt.)
46 Oczyszczalnie 

ścieków

13.
Podłączenia budynków do 

kanalizacji sanitarnej. 
OW-Lb

10. Instalacja solarna OA-Lj
liczba sztuk 

(szt.)

40 Energia 

odnawialna: 

słoneczna

11.

Demontaż, transport i 

unieszkodliwienie 

materiałów zawierających 

azbest

OA-Ll
masa  w 

Mg

44 Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi i 

przemysłowymi

8. Pompa ciepła OA-Lh
                                        

moc (kW)

42 Energia 

odnawialna: 

hydroelektryczn

a, geotermalna i 

pozostałe

9.
Instalacja wymiennika 

gruntowego
OA-Li

liczba sztuk 

(szt.)                                          

42 Energia 

odnawialna: 

hydroelektryczn

a, geotermalna i 

pozostałe
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