UMOWA Nr …./2021
dotacji na dofinansowanie zadania służące ochronie powietrza
Zawarta w dniu ……………... 2021 r., pomiędzy:
Gminą Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, NIP 966 177 17
33, reprezentowaną przez Burmistrza Czarnej Białostockiej – Jacka Chrulskiego, przy
kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Bogusławy Marii Wojtulewicz
zwaną dalej Gminą
a
Panią/Panem …………………..
Miejsce zamieszkania: ul. …………….., ………………………………
Legitymującym się dowodem osobistym seria i numer: ……………….
wydanym przez: Burmistrza Czarnej Białostockiej, Nr ………………….; PESEL:
……….………………….
Zwanym w dalszej części umowy „Inwestorem”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków Dotacji udzielanej Inwestorowi
przez Gminę na Inwestycję dotyczącą wymiany kotła (pieca) na ogrzewanie ekologiczne /
podłączenie do sieci ciepłowniczej w budynku mieszkalnym przy ul. …………………,
……………………………, zgodnie z Nr XXVII/223/21 Rady Miejskiej w Czarna
Białostockiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna
Białostocka na zadania służące ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 1372)
zmienionej uchwała Uchwałą NR XXVIII/235/21 Rady Miejskiej W Czarnej Białostockiej z
dnia 13 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Czarna Białostocka na zadania służące ochronie powietrza (Dz.
Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2092), zwaną dalej Uchwałą.
2. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z powyższą uchwałą i akceptuje jej postanowienia
w całości.
§2
1. Inwestor oświadcza, że:
1) legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości, o której mowa w §1, a na żądanie
Gminy, w terminie 3 dni przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do
lokalu.
2) inwestycja zostanie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późń. zm.).
3) będzie współpracował z Gminą i Wykonawcą, aby wykonywane roboty budowlane
w Budynku określonym w § 1 zostały zrealizowane w sposób uzasadniony ekonomicznie.
2. Inwestor zobowiązuje się do:
1) wykonania Inwestycji do dnia 01 grudnia 2021 r.
2) zrealizowania Inwestycji zgodnie z treścią „Wniosku” o dotację na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania i zapisani Uchwały.
3) niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, powiadomienia Gminy

o zakończeniu Inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia ewentualnej kontroli
Inwestycji.
4) przestrzegania zapisów Uchwały.
5) przedłożenia we wskazanym terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy
dokumentów wymaganych do rozliczenia Dotacji:
a) formularza rozliczeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
b) oryginału faktury vat z wyszczególnieniem kosztów zakupu nowego kotła lub
podłączenie do sieci ciepłowniczej.
c) certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające zamontowanie ekologicznego kotła
klasy minimum 5 wg PN-EN 33-5:2012, w przypadku montażu kotła na paliwa stałe.
d) okazania innych dokumentów na wskazanie Gminy.
6) eksploatowania „Nowego ekologicznego źródła ciepła”, zgodnie z zaleceniami
producenta kotła oraz przez okres minimum 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym Inwestor otrzymał Dotację;
7) zapewnienia osobom działającym w imieniu Gminy lub na jej zlecenie swobodnego
dostępu do wskazanego w §1 budynku – pomieszczeń, gdzie zrealizowano inwestycję w
ramach Programu, w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do 5 lat (licząc od końca
roku kalendarzowego w którym Inwestor otrzymał Dotację), w celu przeprowadzania kontroli
i monitoringu Inwestycji oraz sposobu jej użytkowania.
§3
Gmina udziela Inwestorowi Dotacji w wysokości 3 500,00 / 4 000,00 zł do kosztów wymiany
pieców/kotłów węglowych na ekologiczne źródło ciepła, pod warunkiem, że nowe źródło
ciepła spełnia kryteria określone w Uchwale (§2 Uchwały), a stare źródło ciepła zostało
trwale zlikwidowane oraz wydatki zostały poniesione po dacie zawarcia niniejszej umowy.
§4
1. Warunkiem przekazania Dotacji Inwestorowi jest wykonanie Inwestycji i przedłożenie
Gminie dokumentów wymaganych do rozliczenia Dotacji nie później niż do dnia 01 grudnia
2021 r.
2. Przekazanie Dotacji, w wysokości, o której mowa w § 3, nastąpi na rachunek bankowy
wskazany w dokumentach rozliczeniowych, niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia
przez Gminę.
3. Płatność dokonana będzie przez Urząd Miejski w Czarna Białostockiej.
§5
1. Inwestor zobowiązuje się do zwrotu dotacji w przypadku gdy:
1) nie utrzyma systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat,
licząc od dnia otrzymania dotacji;
2) zamontuje w budynku mieszkalnym uzupełniające ogrzewanie węglowe
niespełniające normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012.
2. W przypadkach, gdy Dotacja udzielona Inwestorowi została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega
zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§6
1. Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) stwierdzenia, że inwestor nie zakończył realizacji zadania, odstąpił od jego wykonania
lub nie rozliczył dotacji w terminie,
b) wyniki przeprowadzonej przez Gminę kontroli wykażą, że zadanie jest realizowane
niezgodnie z zapisami Uchwały.
c) inwestor uniemożliwia Gminie przeprowadzenie kontroli inwestycji.
2. Gmina może wykonać umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od chwili
powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia.
§7
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inwestora
i trzech dla Gminy.

Gmina:

…………………………

Inwestor:

.……………………….

