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UMOWA  nr ………………… 

o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza 
 
 
zawarta w dniu  …………………………… r. w Ujeździe, pomiędzy: 

Gminą Ujazd, reprezentowaną przez …………………… – Burmistrza Ujazdu,   

zwaną dalej „Gminą”, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ………………… 

a  ……………………... zam. ………………………………………… , PESEL ……………………… 

zwanym dalej „Dotowanym” 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  
 

1. Umowę o udzielenie dotacji celowej, zawarto na podstawie  art. 403 ust.5 i 6 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz  uchwały 
XXXIX.255.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków 
budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza. 

2. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji ze środków budżetu Gminy Ujazd  
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na 
………………………………………………………………………………………………………. w 
budynku mieszkalnym w miejscowości …………………………………………,  
na wniosek Inwestora  z dnia …………………. ,  

 
§ 2 

Warunki 
 

1. Dotowany oświadcza, że: 
a) posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w Ujeździe działka ewidencyjna 

nr ………..…… obręb …………………. . 
b) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa; 
c) zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji  i z regulaminem 

udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ujazd na dofinansowanie zadań 
służących ochronie powietrza, określonym w uchwale Nr  XXXIX.255.2021 z dnia 30 
listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 
Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza. 

  
§ 3 

 
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy  do dnia  ……………………. roku. 
 
2.Dotowany zobowiązuje się do:  

1) wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1;  
2) dotrzymania terminu określonego w ust. 1;  
3) dopełnienia przy realizacji zadania wszelkich wymagań formalnych wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa;  
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4) informowania Gminy o wszelkich zmianach i okolicznościach mających wpływ na wykonanie 
przez Dotowanego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;  

5) rozliczenia zadania, w szczególności dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie 
zadania, zgodnie z wnioskiem o płatność stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  
 

3. Dotowany oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji ze zakresu ochrony powietrza. 

 
 

§ 4 
 
Kwota dotacji  wynosi do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji 
inwestycji, jednak nie więcej niż ……………………… zł. 

 
 

§ 5 
 

1. Zmiana urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt.2 może być dokonana na mocy porozumienia stron,  
w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 
 

2. W przypadku zmiany urządzenia, kwota dotacji pozostaje na poziomie, o którym mowa w § 4 umowy.  
 
 

§ 6 
Rozliczenie dotacji 

 
1. Dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w sposób określony we wniosku o płatność 

w terminie do dnia ……………………… roku . 
 
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o płatność, Gmina wezwie pisemnie Dotowanego do 

jego uzupełnienia  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
 

3. Niezastosowanie się do wezwania stanowi podstawę do odmowy wypłaty dotacji. 
 
4. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dotowanego wskazany we wniosku 

o płatność w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli wykonanego na podstawie 
rozliczenia końcowego zadania.  
 

                                                                                                                                                                  
§ 7 

Kontrola zadania 
 
1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Dotowanego w tym wydatkowania 

przyznanej dotacji  
2. Dotowany zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli wykonania zadania, 

upoważnionym przez Gminę osobom w miejscu jego realizacji. 
3. Dotowany wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionego przez Gminę pracownika 

w zakresie: 
a) zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz  

z zgłoszeniem zakończenia inwestycji w terminie do 5 lat, licząc od końcowej daty realizacji 
zadania o której mowa w § 3 niniejszej umowy. 

b) na każdym etapie realizacji umowy, celem potwierdzenia  wykonania zadania. 
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§ 8 

Zwrot dotacji 
 

1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
a) odmowy przeprowadzenia kontroli,  o której mowa w § 6 umowy 
b) zaprzestania  używania (zdemontowanie lub odłączenie) instalacji do wytwarzania 

odnawialnych źródeł energii, nowego źródła ciepła  
lub zaprzestanie korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła 
i powrotu do ogrzewania paliwem w poprzednim systemie. 

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji wynosi do 15 dni liczonych od dnia stwierdzenia okoliczności, 
o  których mowa w ust.1. 

3. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy  Gminy o numerze  
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001.  

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust.2, naliczane są odsetki  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na ww. rachunek bankowy 
Gminy. 

 
§ 9 

Rozwiązanie umowy 
 
 

1. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 
okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie 
umowy. 

2. Umowa podlega rozwiązaniu w razie niezachowania warunków umowy, a w szczególności: 
1) odstąpienia przez Dotowanego od realizacji zadania 
2) niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, o ile zmiana 

terminu nie została wprowadzona w drodze aneksu na wniosek Dotowanego złożony 
najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu realizacji zadania.  

 
 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej o charakterze aneksu podpisanego przez 
obie strony. 
 

§ 11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 12 

 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla „Gminy”  
i 1 egz. dla „Dotowanego” 
 
 

Gmina:       Dotowany: 
 
 
 
      Skarbnik: 


