
 

Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 126/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Działoszyn 

z dnia 21.12.2017 r. 

 

 

UMOWA NR ……………………… 

 

zawarta w dniu ……………………………w ………………..  pomiędzy: 

 

Miastem i Gminą Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn, zwaną dalej Dotującym, 

reprezentowanym przez:  

Pana Rafała Draba– Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn   

przy kontrasygnacie Pani Marioli Olejnik - Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn  

a 

(osoba fizyczna) 

Panią/Panem ……………………………………………….., PESEL: ………………………………….. 

zamieszkałą/-ym w:  ……………………………………………………………………………………. 

legitymującą/-ym się dowodem osobistym: seria …………………….. nr ………………………………. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………………., zwaną/-ym 

dalej Beneficjentem, 

(osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

Panią/Panem ……………………………………………….., prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………………………, z siedzibą: ……………………………………….., na podstawie wpisu 

do CEIDG, NIP: ……………………….., zwaną/-ym dalej Beneficjentem, 

(osoba prawna) 

(nazwa) ................................................................................................................................................... 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………................................ 

wpisana/y do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….…………….. NIP: …………….. 

REGON:……………….. kapitał zakładowy………………… (wpłacony w całości); sąd rejestrowy: 

…………………………………………………., zwaną/-ym dalej Beneficjentem, reprezentowaną/-ym przez 

Zarząd, w imieniu którego działają:  

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

(wspólnota mieszkaniowa) 

Wspólnotą Mieszkaniową ……………………………………. w …………………………….., REGON: 

……………….., NIP: …………………………….., zwaną dalej Beneficjentem, reprezentowaną zgodnie z 

Uchwałą ……………….. z dnia ………………… przez Zarząd Wspólnoty, w imieniu którego działają: 

……………………………………………..  

 

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn wniosku o udzielenie 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie 

źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, który został złożony przez 

Beneficjenta w dniu …………. w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn, Strony zawierają umowę o udzielenie 

dotacji celowej o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Dotujący udziela Beneficjentowi dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska polegającej na wymianie źródła ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn realizowanej na nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………., jednostka ewidencyjna ………., obręb 

…………………………………., dalej zwanej Dotacją, w wysokości określonej w § 3. 



2. W ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do wymiany starego źródła 

ciepła, tj. ………………………………………………….., dalej zwanego Starym źródłem ciepła, na 

nowe źródło ciepła, tj. …………………………………………., dalej zwane Nowym źródłem ciepła. 

3. Beneficjent zobowiązany jest zlikwidować stare źródło ciepła wskazane w ust. 2./ jest zwolniony z 

obowiązku likwidacji Starego źródła ciepła na podstawie …… 

4. Środki finansowe na Dotację zostały zabezpieczone w uchwalonym budżecie Miasta i Gminy Działoszyn 

na rok …….. w dziale …… rozdziale ……. paragrafie ……. 

5. Dotacja zostaje udzielona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLII/271/2017 Rady Miejskiej 

w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. w  sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska polegających na wymianie źródeł ciepłą w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i 

Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 listopada 2017  r., poz.4787).  

§ 2 

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 

…………….......  

2. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).  

3. Beneficjent zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania Nowego źródła ciepła zamontowanego ze 

środków z udzielonej Dotacji. 

 

§ 3 

1. Dotacja zostaje udzielona w wysokości 50 % kosztów realizacji inwestycji (netto, tj. bez podatku VAT)* 

wskazanej w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, lecz nie większej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) – które zostaną udokumentowane stosownymi dowodami imiennymi potwierdzającymi 

wysokość ww. kosztów (rachunek lub faktura nieopłacone w całości lub w części, na którą została 

udzielona Dotacja).  

(*) w przypadku, w którym Beneficjentem Dotacji jest przedsiębiorca. 

2. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych z 

realizacją inwestycji polegającej na wymianie starych źródeł ciepła: 

1) koszty zakupu Nowego źródła ciepła – fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy;  

2) koszty montażu.  

3. Środki pieniężne z tytułu udzielonej Dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia wniosku o przekazanie  środków pieniężnych z tytułu udzielonej Dotacji wraz z 

następującymi załącznikami: 

1) imienne dowody potwierdzające poniesienie kosztów wyszczególnionych w ust. 2 powyżej 

(faktury/rachunki nieopłacone w całości lub w części, na którą została udzielona Dotacja); 

2) dokument określający dane techniczne Nowego źródła ciepła; 

3) dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla zainstalowanego Nowego źródła ciepła (np. 

parametrów normy PN EN 303-5:2012 5 klasy – atesty, certyfikaty).  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze wskazanymi tam załącznikami należy złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwestycji, na którą udzielono Dotacji, 

lecz nie później niż do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, w którym przyznano Dotację.  

5. Środki pieniężne z tytułu udzielonej Dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi, w terminie 14 dni od 

dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta 

wskazany w ww. wniosku lub w gotówce w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn.  

 

§ 4 

1. Wykorzystanie udzielonej Dotacji nastąpi przez zapłatę za zrealizowaną inwestycję (lub jej część, na 

którą została udzielona Dotacja) wskazaną w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym 

Dotacja została przekazana. 



2. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia Dotacji poprzez złożenie, w terminie 14 dni od dnia wypłaty 

środków Dotacji, dokumentów potwierdzających wykorzystanie Dotacji w sposób wskazany w ust. 1, tj. 

potwierdzenia dokonania przelewu lub zapłaty gotówką.   

3. Dotacja podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w przepisie art. 252 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).  

 

§ 5 

Miasto i Gmina zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn wizji wykonania Zadania 

określonego w § 1 oraz wypełniania przez Beneficjenta warunków niniejszej umowy; 

2) wezwania Beneficjenta do złożenia wyjaśnień, w przypadku powzięcia wątpliwości co do przestrzegania 

postanowień niniejszej Umowy. 

 

 

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7   

1. Dotujący może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) stwierdzenia wykorzystania Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) niezłożenia wniosku o wypłatę Dotacji w ustalonym terminie; 

3)  ograniczenia zakresu rzeczowego realizowanego Zadania; 

4)  nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji Zadania; 

5)  przekazania Dotującemu oświadczeń, informacji lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym; 

6) nieprzedłożenia na żądanie Dotującego wyjaśnień lub wymaganych dokumentów; 

7) odmowy poddania się kontroli realizacji Zadania (wizji przeprowadzanej przez pracowników 

Dotującego).  

2. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie Umowy.  

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego, jak również postanowienia Uchwały 

Nr XVII/271/2017  Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r.  w sprawie w  sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepłą w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 

listopada 2017  r., poz. 4787 z późn. zm.).  

2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Dotującego.  

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i dwóch 

dla Dotującego.   

 

 

 

 

          DOTUJĄCY                                                              BENEFICJENT 

………………………………                                                                       …………………………… 

 

 

 

 


