
UMOWA
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

zawarta w dniu ……………………….. r. pomiędzy Gminą Biała, reprezentowaną przez:

………………………………………………....……. - Burmistrza Białej
zwaną dalej Gminą,
a
Panią/Panem …………..………………………….……………….…………………………………………,

zamieszkałą/łym w……………………………….…...………….…, ul………………………………………..…,

legitymującą/cym się dowodem osobistym seria ….…… nr…………..………..;

PESEL: ………………….; NIP ……….…………… , zwaną/nym dalej Dotowanym.

§  1.  1.  Dotowany  zobowiązuje  się  wybudować  przydomową  oczyszczalnię  ścieków  na  działce
nr  ………………  obręb  …….……………………..  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  rozporządzeniu
Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  roku  w  sprawie  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla
środowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz 984 ze zm./.

2. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia…………………………………...………….…………..

3. Przewidziany koszt realizacji ………………………..zł

§ 2. 1. 1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Biała Nr ………...……...…… z dnia………..……………….
W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Biała i w oparciu o wniosek Dotowanego z dnia …………............., Gmina zobowiązuje się
do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Gmina pokryje poniesione przez Dotowanego wydatki:
a) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% jednak nie więcej niż 3.000,00 zł
brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto), zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy
b)  w przypadku  budynku  wielorodzinnego w wysokości  50% jednak  nie  więcej  niż  6.000,00  zł  brutto
(słownie: sześć tysięcy złotych brutto), zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy

3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1)  koszty wykonania  dokumentacji  oraz  uzyskania  wymaganych  decyzji  i  pozwoleń  administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

§  3.  Koszty  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń  ponosi  właściciel  nieruchomości  i  nie  mogą  być  one
przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.

§  4.  1.  Dotowany otrzymuje  zwrot  kosztów budowy przydomowej  oczyszczalni  ścieków w wysokości
określonej  w § 2 niniejszej  umowy – po zakończeniu inwestycji  i  złożeniu pisemnego wniosku wraz z
kopiami dokumentów podanych we wzorze wniosku.

2.  Wniosek,  o  którym mowa w pkt.  1  stanowi  rozliczenie  udzielonej  dotacji,  wniosek należy złożyć  w
terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji, nie później niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

3. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia przez Komisję
powołaną  przez  Burmistrza  Białej  protokołu  potwierdzającego  zakończenie  budowy  przydomowej



oczyszczalni ścieków, na konto Dotowanego, nie później niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.
§ 5. Dotowany zobowiązuje się do:

1) prawidłowej eksploatacji oczyszczalni oraz eksploatowania jej w sposób nie powodujący uciążliwości ani
szkód na nieruchomościach sąsiednich,

2) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia w ciągu 5 lat od dnia przekazania
środków.

§ 6.  1. W razie niedotrzymania warunków określonych w § 5 lub zaprzestania eksploatacji oczyszczalni z
przyczyn  leżących po stronie  Dotowanego,  na  pisemny wniosek Gminy,  zobowiązuje  się  on do  zwrotu
kwoty  wymienionej  w  §  2,  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  zawiadomienia  o  stwierdzeniu
nieprawidłowości eksploatacji oczyszczalni lub zaprzestania jej działania.

2.  Dotacje  wykorzystane  niezgodnie  z  przeznaczeniem podlegają  zwrotowi  na  zasadach określonych  w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§  7.  Uprawnienie  żądania  zwrotu  kosztów  dofinansowania  wygasa  z  upływem  5  lat  liczonych  po
zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowane było zadanie.

§ 8. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Uchwały, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.

§  10.  Spory  dotyczące  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  na  drodze  sądowej  przez  sąd  właściwy
miejscowo dla siedziby Gminy Biała.

§ 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze – dla Gminy, jeden
egzemplarz – dla Dotowanego.

Podpisy

                               Gmina                                                                                    Dotowany



* niepotrzebne skreślić


