
Załącznik Nr 2 Regulaminu 

 

UMOWA nr …….../PONE/2016 

o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego 

 

zawarta w dniu ……………..…….. roku pomiędzy Gminą Gródek nad Dunajcem, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem - Pana Józefa Tobiasza, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy Pani Janiny Matusik 

zwanymi w dalszej części umowy „Gminą” a 

…………………………………………………..… 
zamieszkałym/łą ……………………………………………………………………………… 

legitymującym/cą się dowodem osobistym o nr i serii …………….………….. , wydanym 

przez…………………………………………………………………… 
PESEL …………………………… 

zwanym/ną w dalszej części umowy „Inwestorem”. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową" jest udzielenie dotacji pochodzących 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 

modernizację istniejących kotłowni, palenisk węglowych w ramach programu „Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie” 

w budynku nr ….……… położonym w 

………………………………………, zlokalizowanym na działce/kach o nr ewidencyjnym………….. 

 

§ 2. 

1. Podstawę prawną Umowy stanowi Uchwała Rady Gminy Gródek nad Dunajcem nr z dnia w sprawie 
przyjęcia regulaminu programu  programie dofinansowania modernizacji istniejących kotłowni, 

palenisk węglowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

2. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. 

§ 3. 

1. Inwestor oświadcza, że: 
a) legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości, o której mowa w § 1 Umowy wynikającym z 

prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 

zobowiązaniowego, 

b) Inwestycja zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz przepisami prawa budowlanego. 

2. Inwestor zobowiązuje się do: 

a) Realizacji zadania, zakończenia i rozliczenia się z Gminą do dnia 30 listopada 2017 roku zgodnie z 
treścią złożonego wniosku o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i zapisami 

Regulaminu; 

b) powiadomienia Gminy o terminie zakończenia Inwestycji, celem umożliwienia Gminie 
przeprowadzenia kontroli zrealizowanej Inwestycji; 

c) przedłożenia we wskazanym terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2a Umowy wymaganych 

dokumentów, zgodnie z § 6 pkt 2 Regulaminu celem rozliczenia Dotacji; 

d) eksploatacji Nowego źródła ciepła ze środków Dotacji zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz 
przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał 

Dotację; 

e) zapewnienia przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał 
Dotację pracownikom Gminy lub osobom działającym na jej zlecenie swobodnego dostępu do 

pomieszczeń budynku, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w celu przeprowadzenia kontroli 

Inwestycji i sposobu jej użytkowania; 
 



§ 4. 

Na podstawie niniejszej umowy Gmina udziela Inwestorowi dotacji w ramach Programu 

dofinansowania zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni 
opalanej paliwem stałym w kwocie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej 

niż : 

a) do kotłowni gazowej kondensacyjnej – 7 500 zł 

b) do kotłowni olejowej – 4 700 zł 

c) do kotłowni węglowej V klasy – 4 500 zł 

d) do kotłowni na biomasę – 4 500 zł 

e) do ogrzewania elektrycznego – 3 400 zł 

 

§ 5. 

1. Warunkiem przekazania Dotacji jest wykonanie Inwestycji w terminie określonym w § 3 
i przedłożenie dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków na Inwestycję nie później niż do 

dnia 30 listopada 2017 roku 

2. Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bankowy Inwestora 
nr ………….………….……………………………….. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Gródek nad 

Dunajcem niezwłocznie po otrzymaniu dotacji przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
§ 6. 1. 

Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji wraz z ustawowymi 

odsetkami: 
a) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor otrzymał Dotację; 

b) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji 
pieca/kotła; 

2. W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi została wykorzystana niezgodnie  

z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 
zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 

§ 7. 
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz regulamin dotacji. 

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

 

 
Gmina            Inwestor 

 


