
Umowa nr ……….. 

zawarta w dniu ............................ w Trzebielinie, pomiędzy: 

Gminą Trzebielino z siedzibą: ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Trzebielino – Tomasza Czechowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy 

Marioli Skwierawskiej, zwaną w dalszej części umowy Gminą, 

a ubiegającym się o dofinansowanie: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji 

zmierzających do wymiany nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich 

proekologicznymi systemami grzewczymi. 

§ 2 

1. Dofinansowanie zostaje przyznane na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym 

uchwałą NR 281/XXXVII/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 kwietnia 2022r.  

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje zasady określone w regulaminie 

określonym w ust. 1 i wyraża zgodę na jego przestrzeganie. 

§ 3 

1. Planowany koszt wymiany nieefektywnego źródła ciepła, o którym mowa w § 1 niniejszej  

umowy wynosi brutto: ......................................................... (słownie: ........................ 

......................................................................................................................................).  

2. Planowana wysokość dofinansowania: .................................... (słownie: .................. 

............................................................................................................................................). 

3. Wysokość przyznanego dofinansowania stanowić będzie 40 % wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów - 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) lub 7.500,00 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) w 

przypadku źródeł ciepła zasilających co najmniej cztery lokale mieszkalne. 

§ 4 

1. Beneficjent oświadcza, że posiada następujący tytuł prawny do władania nieruchomością 

oznaczoną według ewidencji gruntów nr ..................... obręb ewidencyjny ........................... 

położonej w miejscowości ..................... przy ulicy .............................. nr ............, na terenie 

której zostanie zamontowane nowe źródło ciepła.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, prawa budowlanego oraz 

Regulaminu. 



3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w terminie 7 dni od zakończenia realizacji 

inwestycji do Urzędu Gminy Trzebielino, informacji w zakresie zrealizowania zadania. 

4. Do informacji Beneficjent zobowiązany będzie załączyć kserokopię faktury 

potwierdzającej zakup nowego kotła do centralnego ogrzewania, kserokopię certyfikatów 

oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za fakturę, a oryginały dokumentów przedstawić 

do wglądu pracownikowi urzędu. 

5. Beneficjent upoważnia Gminę do rozpowszechniania informacji w zakresie wysokości 

przyznanych środków finansowych, rodzaju wykonanej inwestycji oraz przedmiotu 

dofinansowania w celu wykorzystania ich na potrzeby związane z dofinansowaniem zadania 

(w tym w celach statystycznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Beneficjent oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za 

szkody powstałe w wyniku realizacji zadania objętego dofinansowaniem. 

7. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z 

dofinansowaniem przez okres minimum 5 lat od dnia otrzymania dofinansowania i 

przekładania ich oryginałów do wglądu na każde pisemne wezwanie Gminy. 

8. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminę swoich danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym w ramach udzielanego 

dofinansowania, w tym także do rozpowszechniania zdjęć związanych z budową i bieżącym 

funkcjonowaniem zainstalowanego kotła do centralnego ogrzewania. 

9. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres min. 5 lat od 

dnia otrzymania dotacji. 

§ 5 

1. Gmina przyznając Beneficjentowi dofinansowanie zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia kontroli na nieruchomości objętej dofinansowaniem poprzez sprawdzenie 

wywiązania się Beneficjenta z realizacji zadania. 

2. Gmina poprzez powołaną przez siebie komisję, w terminie przewidzianym w Regulaminie 

dokona wizji lokalnej na nieruchomości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a Beneficjent 

zobowiązuje się do udostępnienia nieruchomości, na której zamontowane zostało nowe źródło 

ciepła. W przypadku odmowy udostępnienia nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, 

Beneficjent traci możliwość wypłaty dofinansowania. 

3. Po podpisaniu przez ustalone i upoważnione osoby protokołu z wizji lokalnej po realizacji 

zadania, Gmina zobowiązuje się do przekazania określonego w § 3 niniejszej umowy 

wysokości dofinansowania na konto wskazane przez Beneficjenta tj.: 

............................................................................................... w terminie 30 dni od daty 

podpisania w/w protokołu, chyba, że Regulamin stanowi inaczej. 

4. Gmina oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe Beneficjenta oraz informacje w  

celu wykorzystania ich na potrzeby związane z dofinansowaniem zadania (w tym w celach 

statystycznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 



§ 6 

1. Gmina odmówi wypłacenia dofinansowania na wymianę kotła do centralnego ogrzewania 

w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent:  

1) nie zrealizował zadania zgodnie z przepisami prawa, w tym z regulaminem o którym mowa 

w § 2 niniejszej umowy. 

2) powstała niezgodność z zakresu faktycznie wykonanych prac z przedstawionymi 

dokumentami, 

3) nie wyraził zgody na wykonanie przez Gminę wizji lokalnej prac objętych 

dofinansowaniem określonym w niniejszej umowie, 

2. Odmowa wypłacenia dofinansowania Beneficjentowi przez Gminę nastąpi na podstawie 

podpisanego protokołu z wizji lokalnej w sprawie wykonania zadania. 

3. Beneficjent oświadcza, że nie będzie rościł od Gminy praw do wypłaty odszkodowania z 

tytułu niewykonania przez Beneficjenta zadania objętego dofinansowaniem oraz 

niedopełnienia obowiązków przez Beneficjenta w terminach określonych w Regulaminie i w 

niniejszej umowie. 

4. Beneficjent oświadcza, że w przypadku finansowania przedmiotu umowy z różnych źródeł, 

suma pozyskanych środków nie przekroczy 100% ogółu kosztów kwalifikowanych zadania. 

§ 7 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania. 

§ 8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz 

dla Beneficjenta i dwa egzemplarze dla Gminy. 

 

 

....................................................                                            .................................................... 

                    Gmina                                                                                  Beneficjent 


