
U M O W A    D O T A C J I  Nr ………/2012
na dofinansowanie kosztów inwestycji w ochronie środowiska

zawarta w dniu ………………………….r.

pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny reprezentowaną przez:
........................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Gminą”

a Panem/Panią ……………………................................................................................. 
zamieszkałą/łym w ……………....................................................................................... 
będącym  właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości  położonej 
w……………………………............................................................................................
w skład której wchodzi budynek, zwanym w dalszej części umowy „Właścicielem”

Na podstawie Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób 
fizycznych  ze  środków  budżetu  gminy  pochodzących  z  wpływów  z  tytułu  opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia 
lub  naruszenia  wymogów  korzystania  ze  środowiska  XX/215/12 Rady  Miejskiej 
w  Czerwionce-Leszczynach  z  dnia  30  marca  2012r.na  wniosek  Właściciela 
z dnia ...................................... strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Właściciel  przystępuje  do  realizacji  inwestycji  polegającej  na  demontażu 
i  unieszkodliwianiu  materiałów  budowlanych  zawierających  azbest  z  budynków 
mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2

1. Inwestycja opisana w § 1 niniejszej  umowy będzie realizowana w budynku 
mieszkalnym  (i/lub)  gospodarczym  na  nieruchomości  stanowiącej 
własność/współwłasność wnioskodawcy/wnioskodawców opisanej w Księdze 
Wieczystej nr …………… położonej w ……….............................................przy 
ulicy ……………………. Nr …...

2. Ustala  się  następujące  terminy  realizacji  zadania,  będącego  przedmiotem 
dotacji:
Rozpoczęcie zadania:....................2012r. 
Zakończenie zadania:....................2012r.  

§ 3

1. W oparciu o kalkulację kosztów zadania podaną we wniosku  wysokość dotacji 
ustala  się  na  kwotę  maksymalną  do  70%  kosztów  demontażu, 
unieszkodliwienia  bez  transportu  do  miejsca  unieszkodliwienia  odpadów 
jednak nie więcej niż 2.500,00 zł brutto.

2. Ostateczna  kwota  dotacji  zostanie  ustalona  po  zakończeniu  wykonania 
inwestycji.



3. Gmina przekaże dotację w wysokości kwoty ostatecznej ze środków budżetu 
Gminy po zaakceptowaniu rozliczenia nie później niż w terminie 30 dni od daty 
złożenia przez Właściciela oświadczenia o wykonaniu zadania o którym mowa
w § 4 niniejszej umowy. 

4. Przekazanie  dotacji  nastąpi  poprzez  wypłatę  w  Punkcie  Kasowym  Banku 
Spółdzielczego w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy czym 
odbierającym  dofinansowanie  będzie .......................................................  lub 
na  wskazany   rachunek  bankowy  nr  ………………....................................... 
prowadzony dla .................................................................................................

§ 4

1. Rozliczeniem  zadania  jest  złożenie  Gminie  przez  Właściciela  pisemnego 
oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem dotacji wg wzoru 
formularza  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Burmistrza  Nr  130/12 
z  dnia  14  maja  2012r.  wraz  z  udokumentowaniem  poniesionych  kosztów 
inwestycji tj. faktur i rachunków wystawionych na Właściciela oraz kopii karty 
przekazania odpadów na składowisko.

2. Oświadczenie wraz z dokumentacją należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni 
od daty zakończenia zadania, jednak nie później niż do 31 listopada 2012r.

§ 5

1. Gmina  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  wykonania  zadania  będącego 
przedmiotem dotacji.

2. Właściciel  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  przeprowadzenia  kontroli 
o  których  mowa  wyżej  po  wcześniejszym  telefonicznym  lub  pisemnym 
poinformowaniu o terminie jej przeprowadzenia.

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu cywilnego.

§ 7 

Spory  powstałe  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod 
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Rybniku.

§ 9

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  dwa 
egzemplarze dla  Gminy i jeden egzemplarz dla Właściciela.

GMINA:                                                                            WŁAŚCICIEL:


