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WZÓR/PROJEKT 

 
 

Umowa 

o dotację celową nr …/ONE/2022 
 

 

Zawarta w dniu… .............. w Przytyku pomiędzy:  

Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk,  REGON: 670223936, NIP: 948 

238 04 24 reprezentowaną przez: 

…………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przytyk Anny Rogulskiej 

zwaną dalej 

Gminą, a 

….… (Imię i nazwisko/ nazwa, adres/siedziba, nr NIP REGON/PESEL), 
zwanym dalej Beneficjentem, 

zwanymi łącznie Stronami. 

 

Na podstawie Uchwały Rady  Gminy w Przytyku   nr  XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie 

określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji 

przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk (Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2023 r., poz. 460), na wniosek Pana/Pani/Podmiotu* 

……………………………..…. 

z dnia .................... , strony zawierają umowę następującej treści: 

 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celem dofinansowania części wydatków 

poniesionych  przez  Beneficjenta  na  realizację  zadania  inwestycyjnego z zakresu ochrony  

środowiska, w rozumieniu art.  403  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony środowiska 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) opisanego w ust. 2, na potrzeby budynku zlokalizowanego na 

terenie gminy Przytyk. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować zadanie z zakresu ochrony środowiska polegające na: 

1) wymianie źródła ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii służące ograniczeniu 

niskiej emisji dla budynku mieszczącego się pod adresem …………………………….. zgodnie ze 

złożonym wnioskiem, oraz 

2) użytkowaniu zainstalowanego urządzenia przez okres minimum 5 lat od daty otrzymania dotacji, 

zwanego dalej: inwestycją. 

3. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej ………..(forma władania) 

Beneficjenta, zapisanej w księdze wieczystej Nr…………/na podstawie aktu notarialnego nr Rep. A 

…… z dnia ….., położonej w…………………………(adres).  Na realizację inwestycji Beneficjent 

posiada zgodę właściciela/ współwłaściciela*………………………………… 

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na warunkach 

określonych niniejszą umową i uchwałą Rady Gminy w Przytyku nr  XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 

2022 r.  w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na 

dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy 

Przytyk. 

5. Wnioskodawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  trwałego  efektu  ekologicznego  związanego   

z dotowaną inwestycją i przez okres co najmniej 5 lat od daty otrzymania dotacji  przestrzegania 

następujących zasad: 

1) będzie prowadził eksploatację zainstalowanego urządzenia   zgodnie    z    jego    przeznaczeniem    

i    wytycznymi    określonymi    w instrukcji obsługi; 

2) udostępni pomieszczenia oraz dokumenty związane z inwestycją dla przeprowadzenia kontroli 
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w  zakresie   wykonanej   wymiany   źródła   ciepła i poprawności eksploatacji; 

3)  będzie dokonywał niezbędnych, zgodnych z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno- 

ruchową (DTR) urządzeń, przeglądów i konserwacji na swój koszt. 

 
§ 2 

Terminy 

 

Ustala się następujące terminy realizacji inwestycji będącej przedmiotem dotacji: 

rozpoczęcie inwestycji - od dnia (data podpisania umowy) 
zakończenie inwestycji - do dnia (nie później niż do 30 listopada) 

 
§ 3 

Dokumenty 
 

1. Podstawą do uzyskania dotacji na refundację części wydatków poniesionych na zadanie 

inwestycyjne, jest złożenie przez Wnioskodawcę, niezwłocznie- nie później jednak niż do 30 

listopada 2023 r. - następujących dokumentów rozliczających dotację, tj.: 

1) faktury VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji (w przypadku 

kserokopii oryginał do wglądu) wraz z potwierdzeniem zapłaty; 

2) certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów Ekoprojektu (Ecodesign) zgodnie 

wymaganiami określonymi rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu - dotyczy kotłów opalanych paliwem stałym; 

3) karta produktu lub etykieta energetyczna potwierdzająca klasę efektywności energetycznej (jeśli 

dotyczy); 

4) protokół odbioru końcowego spisany pomiędzy Beneficjentem w wykonawcą prac potwierdzający 

prawidłowość montażu i działania nowego źródła ciepła; 

5) ostateczne pozwolenie na budowę instalacji gazu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

budowlanych polegających na budowie instalacji gazu do organu administracji z adnotacją lub 

zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (w 

przypadku gdy nowym ekologicznym źródłem ciepła jest kocioł na gaz); 

6) formularz złomowania starego źródła ciepła (z danymi wnioskodawcy i budynku) lub dokument 

potwierdzający przekazanie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła podmiotowi 

uprawnionemu do odbioru i zagospodarowania odpadów. 
 

2. Dokumenty wymienione w powyższym ust.1 muszą spełniać następujące warunki: 

1) wskazane w ust. 1 pkt 1, 4, 6 dokumenty nie mogą być wystawione przed datą zawarcia umowy 

o dotację; 

2) dostarczone kserokopie muszą posiadać oświadczenie własnoręcznie podpisane przez 

Beneficjenta o zgodności z oryginałem kserokopii dokumentu okazanego Gminie; 
3. Niezłożenie w terminie realizacji inwestycji (§2) kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji (§3 
ust.1) skutkuje odmową wypłaty dotacji. 

 
§ 4 

Dotacja 

1. Gmina zobowiązuje się, na warunkach określonych niniejszą umową, do udzielenia Beneficjentowi 

dotacji celem zrefundowania części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację 
inwestycji  oraz przekazania kwoty dotacji celowej, w wysokości 50 % udokumentowanych fakturą 
kosztów jednak nie więcej niż ………. zł. (wpisać kwotę) 

a) miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe- 3.000,00 zł  

b) kocioł gazowy kondensacyjny – 10.000,00 zł 

c) kocioł olejowy kondensacyjny - 8.000,00 zł 

d) kocioł na pellet drzewny – 7.000,00 zł 

e) pompa ciepła – 10.000,00 zł 

f) kocioł elektryczny – 5.000,00 zł. 

2. Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych środków publicznych (zakaz tzw. 

podwójnego dofinansowania). Suma otrzymanych dotacji nie może przekroczyć wartości 
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dotowanego przedsięwzięcia. 
3.    Dotacja w wysokości o której mowa w ust. 1 liczona od kosztów zakupu nowego źródła ciepła 

wynikających z dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, zostanie   przekazana   z   
budżetu   Gminy Przytyk na   rachunek   bankowy Beneficjenta   nr ………………   w terminie 
30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia kompletnego wniosku rozliczającego dotację (§3 ust.1). 

4. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie inwestycji. 

5. Koszty wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia, montażu, demontażu a 

także koszty  eksploatacji inwestycji ponosi Beneficjent. 
6.    Dotacja jest pomocą publiczną/ pomocą de minimis, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez 

Beneficjenta wraz z wnioskiem o dzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na 
dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe 
źródło ciepła. 
 

 

 

§ 5 

Cel udzielenia dotacji 

 

1. Celem przyznanej dotacji jest rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji, zmniejszeniu emisji CO2 i 
innych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez instalację systemów bardziej przyjaznych środowisku 
nośników energii i wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

2. W razie ustania tytułu prawnego do nieruchomości, Beneficjent zobowiązany jest pozostawić  
zainstalowane  źródło ciepła, sprawne technicznie, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia 
ponieść koszty ich naprawy. 

3. Naruszeniem    warunków    niniejszej     umowy     i     wykorzystaniem     dotacji     niezgodnie  
z przeznaczeniem jest także rezygnacja przed upływem minimum 5 lat od daty otrzymania przez 

Beneficjenta dotacji z systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii, przez co rozumie się: 
1) wykorzystanie inwestycji niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i funkcjonowaniem 

przedstawionym na etapie składania wniosku o przyznanie dotacji; 

2) usunięcie zainstalowanego systemu lub zmiana systemu zainstalowanego na podstawie umowy i 
wniosku o przyznanie dotacji na inne; 

3) udzielenie wypłaty dotacji będącej skutkiem podania przez Beneficjenta we wniosku 
o przyznanie lub wypłatę dotacji nieprawdziwych informacji. 

4. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy określonych w powyższym ust. 3 w okresie 
5 lat od daty wypłacenia przez Gminę dotacji, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu Gminie 
dotacji wraz z odsetkami na pisemne wezwanie Gminy i w terminie przez nią wskazanym. 
 

§ 6 

Kontrola 

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków niniejszej umowy w terminie do 5 
lat od daty otrzymania dotacji przez Beneficjenta. 

2. Beneficjent wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli zrealizowanej inwestycji przez 
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Przytyku. 

 
§ 7 

Zwrot dotacji 

1. Dotacja  celowa  będąca  przedmiotem  umowy   podlega   zwrotowi   do  budżetu   Gminy  wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w razie: 
1) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub 
2) pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

na pisemne wezwanie Gminy w terminie i na rachunek bankowy Gminy przez nią wskazany. 

2. Odsetki nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 
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1. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, 

3) odmowy poddania się przez Beneficjenta kontroli albo niedoprowadzenia 

w terminie wskazanym przez Gminę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

4) gdy Beneficjent nie zakończył inwestycji w terminie umownym lub odstąpił od 

realizacji celu, dla którego umowa o dotację została zawarta,  

5) naruszenia postanowień § 10 ust. 1 umowy. 

2. Gmina rozwiązując umowę określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami   
w wysokości jak dla zaległości podatkowych, termin  zwrotu  i  numer  rachunku  bankowego,  na 
który należy dokonać wpłaty zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). 

3. W przypadku nie dokonania zwrotu w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej 
zwrotowi wraz z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych od dnia następnego po terminie zwrotu dotacji określonego w ust. 2. 

4. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie 
umowy. W sytuacji takiej w zawartym porozumieniu strony określą skutki finansowe. 

§ 9 

Formy oświadczeń 

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia umowy a także oświadczenia skierowane w związku z niniejszą 
umową wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu. 

2. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła 
ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 2., oraz wyboru wykonawcy, od którego dokona zakupu. 

3. Beneficjent oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej 
emisji na obszarze Gminy Przytyk (Uchwała Rady Gminy w Przytyku nr XLI.347.2022 z dnia 
30 grudnia 2022 r.); 

2) przy realizacji przedsięwzięcia dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu; 

3) przedsięwzięcie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji i na zasadach 
określonych niniejszą umową; 

4) upoważnia Gminę Przytyk do rozpowszechniania w dowolnej formie w prasie, radiu i telewizji, 
internecie oraz  innych   publikacjach -zdjęć oraz informacji o inwestycji,  przedmiocie  i  celu,  
na który przyznano środki oraz informacji o wysokości przyznanych środków, jak również  
efektu ekologicznego przedsięwzięcia; wymienione powyżej dane będą rozpowszechniane 
wyłącznie dla celów promocyjnych, informacyjnych i statystycznych; 

5) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, 

6) w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której  ma  być  realizowane 
przedsięwzięcie zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Gminę nie  później  
jednakże  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia  zaistnienia  zmiany  pod  rygorem rozwiązania 
umowy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Uprawnienia przysługujące Beneficjentowi na podstawie niniejszej Umowy są niezbywalne.  Nie 
można również przenieść obowiązku do ich wykonywania. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

uchwały Rady Gminy w Przytyku nr XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.  w sprawie określania 
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk oraz przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). 
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5. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Radomiu. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 
Gmina Przytyk: Wnioskodawca: 


