
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 310/2019  

Burmistrza Bytowa z dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

UMOWA NR  RO……./2020 

o przyznaniu dotacji z budżetu gminy Bytów na dofinansowanie zadań związanych  

z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego  

na terenie gminy Bytów   

 

zawarta w dniu………...2020 r. w Bytowie, pomiędzy Gminą Bytów, reprezentowaną przez 

…………………………………………………….., zwaną w dalszej treści umowy Gminą,  

a .……………………………………..…….…….,zwanym dalej Inwestorem, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 403 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska ( Dz.U. z 2019r. poz. 1396) oraz uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej  

w Bytowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy 

Bytów na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego  

do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów Gmina, Gmina Bytów udziela dotacji celowej 

na dofinansowania zadania związanego z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego  

do ogrzewania węglowego na rzecz Inwestora, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Inwestora.  

2. Dotacja będzie przeznaczona na zadanie:…………………………………………….……………..  

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

 

§ 2 

1.Inwestor oświadcza, że: 

a) posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w  ……………….przy ulicy............................ 

................................................... działka ewidencyjna nr ........ obręb ....................., lub 

przysługuje mu tytuł prawny .................. do lokalu nr .......... przy ul .............................................   

położonego ...........................................................................................................................................  

b) w realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z  obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania i z zasadami 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją źródła ciepła 

wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów.   

2. Inwestor  ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją zadania. 

3. Udzielona dotacja jest/nie jest pomocą publiczną de minimis zgodnie z warunkami określonymi       

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

w sprawie................................................................. i stanowi równowartość…………………euro. 

 

§ 3 

Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia ...................................... roku. 

 

§ 4 

1. Gmina Bytów przekaże na rzecz Inwestora dotację w wysokości ……………………… ,  

co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie, 

jednak nie więcej niż……………………………………………………... 

2. Kwota dotacji zostanie przekazana, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Gminie kompletu 

wymaganych dokumentów określonych w § 5 umowy i dokonaniu przez przedstawicieli Gminy 

oględzin budynku lub lokalu, w którym zlikwidowano źródło ciepła.  

3. Kwota dofinansowania zostanie przekazana na konto Inwestora:  

Nazwa właściciela konta:   …………………………………………………………………, 

nr konta: ……………………………………..………………………. 

W sytuacji braku konta bankowego, dotacja zostanie wypłacona Inwestorowi w formie gotówki  

w kasie Urzędu Miejskiego w Bytowie.  



§ 5 

1. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w § 3 Inwestor 

zobowiązany jest do przedłożenia  Gminie następujących dokumentów: 

a) pisemnego powiadomienie o zakończeniu prac związanych z likwidacją kotła opalanego węglem 

lub koksem oraz zastąpieniu go źródłem ciepła objętym dofinansowaniem wraz z podaniem 

rodzaju i mocy źródła ciepła zlikwidowanego oraz rodzaju i mocy źródła ciepła zainstalowanego – 

oryginał, 

b) protokołu odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają) – kopia, 

c) umowy z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają) - kopia, 

d) opłacone faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach kwalifikowalnych wraz z dowodami 

zapłaty w przypadku  faktur opłaconych przelewem – oryginał, 

e) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inny dokument – kosztorys powykonawczy, 

dokumentacja fotograficzna stanu po realizacji zadania. 

Kopie ww. dokumentów wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem. 

2. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji, Gmina wezwie pisemnie Inwestora do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Nieuzupełnienie ww dokumentów stanowi podstawę do odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji. 

§ 6 

1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Inwestora, w tym 

wydatkowania przyznanej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania 

oraz po jego zakończeniu.  

2. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Burmistrza Bytowa. 

3. Inwestor wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionych pracowników Gminy  

w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi,  

na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania zadania i rozliczenia dotacji .  

§ 7 

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w wypadku  wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to jest wykorzystania dotacji niezgodne 

z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości. 

2. Termin zwrotu dotacji ustala się do 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym zaistniała 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Dotację podlegającą zwrotowi należy wpłacić na konto Gminy. 

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane będą odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

§ 8 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które strony 

nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy i zwrot środków finansowych strony określą 

w sporządzonym, w formie pisemnej, protokole. Protokół wymaga podpisu obu stron umowy. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią umowy jest wniosek o dofinansowanie.  

3. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie przeprowadzić we własnym zakresie, rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gminy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy i jeden dla Inwestora. 

 

 

 

 

..………………………….           ……………………………. 

  Inwestor             Gmina  


