Umowa nr ….
Zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Stare Bogaczowice
Reprezentowaną przez:
Wójt Gminy Stare Bogaczowice – Mirosława Lecha
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Zwaną dalej Dotującym
a
Panem/Panią …………………………………………………., zamieszkałym/łą ……………………………………………………….
PESEL …………………………………….
Właścicielem nieruchomości położonej w ………………. Działka nr ……………… obręb ……………………….
Zwaną/ym dalej Dotowanym
§ 1.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy, na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni
ścieków na nieruchomości położonej w miejscowości ……………………………………, działka nr
………………………., zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr …. z dnia ……. Rady Gminy Stare
Bogaczowice w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stare
Bogaczowice na dofinansowanie inwestycji związanych z ochrona środowiska i gospodarką wodną
oraz sposobu jej rozliczania.
§ 2.
1. Dotowany samodzielnie dokonuje wyboru typu oczyszczalni oraz wykonawcy, a po wykonaniu
instalacji odpowiada za jej prawidłowe działanie i eksploatację oraz ponosi wyłączną
odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją inwestycji.
2. Dotowany zobowiązuje się do:
1) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków (oraz zlikwidowania zbiornika bezodpływowego
jeżeli posiadał ) najpóźniej do dnia 31 października 20….r.
2) zawiadomienia Urzędu Gminy Stare Bogaczowice najpóźniej 3 dni przed zakopaniem instalacji,
o terminie prac zanikowych (w celu dokonania kontroli użytych materiałów oraz prawidłowości
montażu);
3) montażu studzienki rewizyjnej ɸ315 mm na wylocie z oczyszczalni;
4) wykonania i dostarczenia do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice badań geologicznych gruntu,
potwierdzających możliwość wykonania drenażu rozsączającego lub studni chłonnej, w przypadku
takiego odprowadzenia oczyszczonych ścieków.
3.Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zrealizowanie zobowiązań określonych w ust.2.

4. Wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
1) polskim normom,
2) wymaganiom projektu budowlanego,
3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
§ 3.
Gmina Stare Bogaczowice zobowiązuje się do dofinansowania części kosztów budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy, w wysokości 50 % udokumentowanych, poniesionych
kosztów, jednak nie więcej niż ………………………….zł. (słownie ………….), w oparciu o wniosek
Dotowanego.
§ 4.
1. Dotowany otrzymuje dotację na podstawie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji (ze
wszystkimi załącznikami) w wysokości określonej w § 3 niniejszej umowy, po zakończeniu i rozliczeniu
inwestycji.
2. Wniosek o rozliczenie należy złożyć po zrealizowaniu zadania, w terminie 30 dni od jego
zakończenia, jednak nie później niż do dnia 30.11.20…… r.
3.Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu w terminie 21 dni od daty
złożenia przez Dotowanego kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, na rachunek bankowy
wskazany przez Dotowanego we wniosku.
§ 5.
Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości eksploatacji zainstalowanych urządzeń przez
okres 5 lat od daty rozliczenia dofinansowania.
§ 6.
1.W ramach kontroli Dotowany zobowiązany jest każdorazowo:
1) udzielić ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania dofinansowanej inwestycji, które
mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny funkcjonowania oraz okazać dokumenty z nią związane,
w tym faktury za wywóz osadu, wyniki przeprowadzonych badań oczyszczonych ścieków itp.
2) dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień w określonym terminie.
2.Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice
w miejscu realizacji inwestycji.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Dotujący wyznaczy termin na ich usunięcie.
§7
1. Zwrot dofinansowania , o którym mowa w § 3 następuje w przypadku:

1) odmowy poddania się kontroli,
2) nie usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,
3) złożenia nieprawdziwych dokumentów i oświadczeń,
4) nieprzestrzegania prawidłowych warunków eksploatacji urządzeń lub eksploatacji niezgodnej
z warunkami określonymi w wytycznych opracowanych przez producenta urządzeń,
5) likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty oddania jej do eksploatacji.
2.Dotowany jest zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wykazanych w ustępie 1
powodującej zwrot udzielonej dotacji.
3.Dotacja podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami określonymi w ust.2 przekazana będzie na
rachunek bankowy Gminy Nr 40 2030 0045 1110 0000 0087 7720, prowadzony przez Bank BGŻ BNP
PARIBAS.
§ 8.
Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W przypadku nie wypełnienia obowiązków dotowanego, o których mowa w § 2 ust 2 pkt 1-4,
niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez wezwania Dotującego do ich
wykonania.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane i o finansach publicznych.
§ 11.
Spory dotyczące niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, rozpatrywane
będą na drodze sadowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dotującego.
§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Dotującego,
a jeden dla Dotowanego.

