Załącznik Nr 6

do Regulaminu udzielania
dotacji na wymianę źródeł
ciepła w celu ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza
na terenie Gminy Kozienice.

UMOWA nr ………/CO/2019
zawarta dnia ………………………… roku w Kozienicach, pomiędzy Gminą Kozienice z siedzibą

w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, reprezentowaną przez:
mgr Piotra Kozłowskiego - Burmistrza Gminy Kozienice

przy kontrasygnacie mgr Barbary Galińskiej - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Gminą”
a
Panią/Panem ………………………………………………………………………, zamieszkałą/ym
……………………………………………….………………, PESEL …….…….……, zwaną/ym
dalej Wnioskodawcą.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest udzielenie dotacji celowej pochodzącej
ze środków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok, na wymianę źródła ciepła wraz modernizacją
instalacji centralnego ogrzewania (wyłącznie w przypadku przyłączenia do miejskiej sieci
cieplnej) w budynku, mającej na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze
spalania

paliw,

głównie

węgla,

w

budynku

pod

adresem:

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…………………….
2. Wnioskodawca oświadcza, że:
1) posiada prawo do dysponowania budynkiem w którym zostaną przeprowadzone prace
modernizacyjne;
2) Inwestycja będąca przedmiotem Projektu zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną,
wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i prawa budowlanego.
§ 2. Podstawa prawna
1. Podstawę prawną do zawarcia Umowy stanowi uchwała nr ……… Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia ……………… w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice.
2. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem stanowiącym załącznik Nr1 do
uchwały, o której mowa w ust. 1, zwanym w dalszej treści Regulaminem.

3. Gmina, działając na mocy uchwały o której mowa w ust 1, udziela dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu, polegającego na likwidacji starego źródła
ciepła i zastąpieniu go:
a) przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) kotłem gazowym, kotłem na pelet 5 klasy z normą ekodesign, kotłem elektrycznym lub
pompą ciepła;
§ 3. Wysokość dotacji
1. Niniejsza Umowa stanowi podstawę do udzielenia dotacji Wnioskodawcy w ramach Programu
wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy
Kozienice w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie.
2. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5000 zł brutto na nieruchomość.
§ 4. Warunki rozliczenia dotacji
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do ……………………
2. Po zakończeniu prac, Wnioskodawca zobowiązuje się do przekazania Gminie oświadczenia
o zakończeniu prac (Załącznik Nr 4 do Regulaminu) oraz wniosku o rozliczenie dotacji (Załącznik
Nr 2 do Regulaminu) wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek o rozliczenie dotacji należy
złożyć nie później niż do dnia podanego w ogłoszeniu o którym mowa § 5 ust. 3 Regulaminu.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia
wniosku w ciągu 7 dni.
3. Kompletny, prawidłowo złożony wniosek, zgodny z ustaleniami Projektu oraz Umową, stanowi
podstawę do rozliczenia dotacji.
4. Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od momentu odbioru inwestycji ma obowiązek użytkować
źródło ciepła zgodnie z założeniami Projektu oraz umożliwić upoważnionemu przez Gminę
pracownikowi przeprowadzenie kontroli realizacji projektu oraz sposobu jej użytkowania.
§ 5. Warunki udzielenia dotacji
Dotacja zostanie przekazana na konto Wnioskodawcy wskazane we wniosku o udzielenie dotacji po:
1) dostarczeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów;
2) potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Gminy zgodności wykonanych prac
podpisem na protokole odbioru robót;
3) zweryfikowaniu kosztów kwalifikowanych.
§ 6. Wykluczenie z Programu
1. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dotrzyma terminów i warunków Umowy dotyczącej
realizacji Przedsięwzięcia wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, podlega wykluczeniu
z Programu.

2. Wykluczenie z Programu skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz brakiem wypłaty dotacji.
§ 7. Rozwiązanie umowy
1. Umowa może być rozwiązana w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających
realizacje przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami, w przypadku kiedy
w ciągu 2 lat od odbioru instalacji wystąpią następujące przesłanki.
1) zainstaluje w budynku kolejne, bardziej emisyjne, źródło ciepła;
2) zdemontuje źródło ciepła, na wymianę którego została przyznana dotacja;
3) odmówi przeprowadzenia kontroli obiektu lub udostępnienia faktur za paliwo dostarczone do
nowego źródła ciepła, lub rachunków za dostarczoną energię cieplną.
§ 8. Odmowa wypłacenia dotacji
Gmina może odmówić wypłacenia dotacji, w przypadku:
1) prace wykonane w ramach modernizacji nie są tożsame z dokumentacją załączoną do wniosku
o przyznanie dotacji;
2) nie zrealizowano przedmiotu dotacji w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
3) Wnioskodawca złoży niekompletny wniosek o rozliczenie dotacji.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.

………………………………………..
Gmina

………………………………………..
Wnioskodawca

