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                                                                                                                                        Sucha  Beskidzka …………………. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY nr……… 
przekazania środka trwałego 

ANEKS NR  3   
 

do umowy z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie: „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego” zawarty pomiędzy: 

      Powiatem Suskim / Przekazujący ul. Kościelna 5 b , 34-200 Sucha Beskidzka reprezentowanym przez: 

1. mgr Józef Bałos  -  Starosta Suski 
2. mgr Zbigniew Hutniczak  -  Wicestarosta Suski 
 

a  
 

1. ...................................................................zam ................................................................................................................... 
       (imię i nazwisko)       (ul., miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 

 

2. ...................................................................zam .................................................................................................................. 
          (imię i nazwisko)       (ul., miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 

 

3. ...................................................................zam ................................................................................................................... 
         (imię i nazwisko)       (ul., miejscowość, nr domu, kod pocztowy) 

                                                                                                                         

zwanym dalej Uczestnikiem programu / Przyjmującym 

w ramach której  zamontowano instalacje  solarną  w obrębie nieruchomości  

ul/przysiółek…………………………………………………miejscowość……………….…………o wartości………………... 

I. Na podstawie   § 38  wyżej wymienionej umowy   wprowadza się § 43 w rozdziale XI przyjmujący brzmienie:  

§ 43 

  

1. Instalacja solarna przechodzi na własności Uczestnika programu po upływie 5 lat od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego z montażu instalacji. 
 

Termin nieodpłatnego przekazania instalacji ……………….. 
 

2. Rozliczenie   zaliczek  
 

a. Kwota  w wysokości……………………. PLN   stanowiąca różnice  pomiędzy kwotą  wpłaconej zaliczki,             
a wartością przetargową  , ubezpieczeniem instalacji i  innymi kosztami  na które Uczestnik Programu 
wyraził zgodę,   podlega zwrotowi na :  
 

          rachunek bankowy     

                          

                       
                              w kasie Powiatowego  Centrum  Usług  Wspólnych  w budynku  Starostwa Powiatowego ul. Kościelna 5b 

       
b. Wymieniona  kwota zostanie zwrócona w terminie  :  

-   do 14  dni od daty podpisania  niniejszego  aneksu  na wskazane konto bankowe  
-   od 30   do  60  dnia  od daty podpisania niniejszego  aneksu  w kasie    
 

c. Jako Uczestnik programu oświadczam, że jestem upoważniony przez pozostałych współwłaścicieli do 
odbioru różnicy pomiędzy wpłaconymi zaliczkami i wartością przetargową.  
 

d. Odbiór   wymienionej kwoty  w kasie  możliwy jest jedynie po okazaniu  oryginału   niniejszego  
aneksu przez osobę  w aneksie  wskazaną lub przez inną osobę   na podstawie  upoważnienia 
pisemnego  podpisanego przez  osobę  wymienioną w aneksie  

e. Rozliczenie odsetek   od wpłaconych zaliczek  znajduje się  na stronie  www.solary.powiatsuski.pl 
 

http://www.solary.powiatsuski.pl/
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3. Gwarancje  i wyłączenia  gwarancji :   
a. Uczestnik   programu   jest  świadomy, że  Powiat  Suski  prowadził i prowadzi   zastępczy  serwis 

gwarancyjny  z środków własnych  do czego nie był zobowiązany  w  umowie  zawartej                                  
z uczestnikiem programu 

b. Powiat  Suski  w miarę  posiadanych możliwości  finansowych  zapewnia,  zapewni,  serwis zastępczy     
w zakresie    kolektorów słonecznych  10 lat,  podgrzewaczy wody  - 7 lat, pozostałe prace i materiały                
5 lat  od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.  Ewentualne zgłoszenia  gwarancyjne  
przyjmowane są   w dni  robocze  od  7.00 – 15.00   tel.  33  87 57 938  

c. Zgłoszenia  gwarancyjne  zaparowania  kolektorów uwzględnione będą  gdy  min. 5 %  powierzchni 
kolektora  będzie  trwale zaparowane  w okresie roku  (co potwierdzi comiesięczna  dokumentacja 
fotograficzna wykonana w godzinach porannych i popołudniowych) i  wpłynie na pogorszenie  parametrów 
pracy układu solarnego uwidocznionych w odczytach miesięcznych zapisywanych  w sterowniku.  

d. Czynności  związane z  opróżnieniem   pełnego naczynia przeponowego wodnego lub  otwarciem zaworu   
bezpieczeństwa   uznane są  za  czynności  eksploatacyjne  nie związane z eksploatacją  podgrzewacza  
wody  i nie są objęte  gwarancją   po dacie przekazania  instalacji  na  własność  

e. Wykonanie czynności związanych min.z przebudową, rozbudową, modernizacją elementów instalacji  
solarnej objętych gwarancją  bez zgody Powiatu Suskiego będzie powodem odmowy uznania gwarancji 

 
4.  Usterki poza gwarancyjne, ochrona ubezpieczeniowa  

 
a. Ochrona  ubezpieczeniowa  instalacji solarnych (w ramach umowy ubezpieczenia którą zawarł Powiat)  :   

a) od zdarzeń innych  niż gwarancyjne  ustaje po  5 latach   od daty  podpisania  protokołu 
zdawczo-odbiorczego  chyba , że ustalenia  wynikające z   polisy  są inne   

b) Uczestnik   programu zobowiązuje się  do zawarcia  indywidualnej  umowy ubezpieczenia  
instalacji  solarnych np. w ramach ubezpieczenia domu.  

b. Usterki pozagwarancyjne mogą  być  usunięte  przez Powiat  na koszt  Uczestnika  programu  po 
wcześniejszym pisemnym  zaakceptowaniu kosztów. 

c. Jeżeli   w ramach zgłoszenia  gwarancyjnego  stwierdzone będzie, że    usterka dotyczy   czynności 
nie gwarancyjnej Uczestnik  programu  zostanie  obciążany kosztami dojazdu i diagnozy serwisu 

 

5. Ustalenia  końcowe  
 

a. Uczestnik Programu oświadcza, że zapisy aneksu są zrozumiałe i przyjmuje je do wiadomości                          
i stosowania   

b. W związku zapisami niniejszego  aneksu  strony   zgodnie uznają, że zapisy   umowy  przywołanej                  
w niniejszym  aneksie  dotyczącej  wykonania instalacji solarnej  zostały zrealizowane, a  Uczestnik  
Programu  nie będzie wnosić w przyszłości żadnych roszczeń wobec Powiatu Suskiego z tytułu 
uczestnictwa w programie.  

c. Jako  uczestnik Programu   oświadczam, że  jestem  upoważniony przez  pozostałych  współwłaścicieli   
nieruchomości (jeżeli istnieją)  do podpisania niniejszego aneksu oraz zobowiązuję się  do ich 
powiadomienia  o jego  treści.  

d. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym aneksem zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego 
e. Podpis na niniejszym protokole zdawczo-odbiorczym jest równoznaczny z zaakceptowaniem faktu 

przekazania środka trwałego osobie fizycznej i będzie oznaczał akceptację dokumentu księgowego 
jakim jest PT - ,,Nieodpłatne przekazanie całego środka trwałego”, który będzie wystawiany                   
w terminie wskazanym w pkt. I ppkt. 1 niniejszego protokołu. 

 
II. Zapisy niniejszego aneksu wchodzą w życie z chwilą podpisania, pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian  
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