
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.0511.2021

Wójta Gminy Ornontowice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

UMOWA NR ………………….

o udzielenie dotacji celowej na realizację budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków

zawarta w dniu ........................... w Ornontowicach pomiędzy:

Gminą Ornontowice reprezentowaną przez:

……………………………….. - Wójta Gminy Ornontowice

zwaną dalej GMINĄ,

a
………………...……..........................................……….......................................................……………. 

zamieszkałą/zamieszkałym adres: ………….…………………………………….………, 

zwanym dalej DOTOWANYM.

§ 1
1. Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  wniosek  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  realizację  budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Wniosek o dotację celową został złożony przez DOTOWANEGO w dniu ……………………. i stanowi

integralną część niniejszej umowy.
3. Dotacją  celową  zostanie  objęty  zakup  oraz  montaż  przydomowej  oczyszczalni  ścieków

na nieruchomości  położonej  w  Ornontowicach  na  działce/działkach  oznaczonych  geodezyjnie
numerem/numerami ……………………., do której  zostanie podłączony budynek mieszkalny/zespół
(liczba)  ..…..  budynków  mieszkalnych  położony/położonych  w  Ornontowicach  przy
ul. ……………………….. nr …… .

§ 2
Podpisując  umowę  DOTOWANY  zobowiązuje  się  stosować  zasady  określone  w  Regulaminie
przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, tym samym
potwierdzając, iż jest mu znana jego treść.

§ 3
1. DOTOWANY zobowiązuje się do zakończenia i zgłoszenia inwestycji zadania do dnia 15 listopada

20….. r. 
2. DOTOWANY zobowiązuje się do pisemnego zgłoszenia zakończenia inwestycji oraz do przedłożenia

kompletu  dokumentów  określonych  w  Regulaminie  przyznawania  dotacji  celowych  na  realizację
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 4
1. Zgodnie  z  przyjętym  Regulaminem  przyznawania  dotacji  celowych  na  realizację  budowy

przydomowych oczyszczalni  ścieków stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVII/295/21 Rady
Gminy  Ornontowice  z  dnia  18 listopada 2021 r.   i  planem  wydatków,  GMINA zobowiązuje  się
do udzielenia dotacji celowej w wysokości 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków,  udokumentowanego  stosownymi  fakturami  lub  rachunkami,  jednak  nie  więcej  niż
……………………. zł.

2. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w § 4 ust 1, nastąpi
po dokonaniu  weryfikacji  złożonych  dokumentów  i  oględzin  zrealizowanej  inwestycji  przez
pracowników GMINY.



3. GMINA zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zapisu  na  fakturze/rachunku  wysokości  kwoty
udzielonej dotacji celowej.

4. Kwota przyznanej dotacji celowej będzie przekazana na wskazane we wniosku konto bankowe tj.
………………………………………………………………………………….

§ 5
1. Dotacja  podlega  zwrotowi  w  przypadku  wykorzystania  jej  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  została

pobrana  nienależnie  lub  w  nadmiernej  wysokości.  Zwrot  dotacji  nastąpi  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Ustawie o finansach publicznych.

2. DOTOWANY oświadcza,  iż  akceptował będzie przeprowadzanie  oględzin,  o których mowa w §  4
ust. 2, pod rygorem możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

3. DOTOWANY zobowiązany  jest  do  przechowywania  oryginału  faktury  lub  rachunku,  bądź  innego
dokumentu  wskazującego  cenę  zakupu  oraz  montażu  przydomowej  oczyszczalni  ścieków przez
okres 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

4. W przypadku przeniesienia własności  nieruchomości, dla której została przyznana dotacja, warunki
zawarte  w umowie  przechodzą  na  kolejnego  właściciela.  DOTOWANY  jest  zobowiązany
poinformować o tym nowego właściciela.

§ 6
Niezachowanie terminu określonego w § 3 ust. 1 lub niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 3
ust. 2 jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy.

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie  zmiany  dotyczące  warunków niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  pod  rygorem

nieważności.
3. Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy

miejscowo dla GMINY.

§ 8
Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  
ze Stron.

GMINA: DOTOWANY:

………………………………………….
(podpis Wójta Gminy)

………………………………………….
(podpis Skarbnika Gminy)

………………………………………….
(podpis Radcy Prawnego)


