
UMOWA DOTACJI 

na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza  

Zawarta w dniu ………… w Strzeleczkach pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki z siedzibą: Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, REGON 531413107, 

NIP 1990090013, reprezentowaną przez Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Strzeleczki Gabrieli Bartoń, zwaną dalej Dotującym, 

a 

Panią/Panem………………………………., zamieszkałym ……………………….., 

PESEL…………………….., legitymującym się dowodem osobistym wydanym 

przez…………………o nr …………………….., zwaną/ym dalej Dotowanym. 

§1 

Gmina Strzeleczki działając w oparciu o art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2-6 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. 

zm.) oraz w związku z przyjętą Uchwałą nr II/10/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy 

Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, udziela Dotowanemu 

na Jego wniosek złożony dnia……….. dotacji w wysokości 3 000,00 zł 

na dofinansowanie zadania polegającego na zmianie istniejącego systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ……………………………………………….. 

§2 

Dotacja obejmuje wymianę źródła ogrzewania w domu jednorodzinnym / lokalu 

mieszkaniowym/ budynku wielorodzinnym zlokalizowanym 

pod adresem………………………….. na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 

………. w obrębie…………………….. 

Dotowany oświadcza, że: 

a) zlikwidowane zostaną wszystkie kotły i piece opalane paliwem stałym 

za wyjątkiem pieców kaflowych wykorzystywanych jako urządzenia 

akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, a piece kaflowe o wysokich 

walorach estetycznych lub objęte ochroną konserwatorską zostaną odłączone 

od systemów kominowych, 

b) Zamontowany zostanie nowoczesny kocioł c.o. …………………………………, 

który posiadać będzie gwarancję producencką na okres co najmniej 2 lat, 

spełniać będzie wymogi 5 klasy emisji spalin i instrukcję obsługi w języku 

polskim.  

§3 

1. Dotowany zobowiązuje się wykorzystać dotację na dofinansowanie zadania, o którym 

mowa w §1, którego planowany koszt wynosi…………………(słownie……………..). 

Termin zakończenia zadania i uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego 

ustala się na dzień 31 października 2020 r.  

2. Dotowany zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania. Po jego zakończeniu, 

zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór zadania, 

uzyskania efektu rzeczowe i ekologicznego oraz końcowe rozliczenie finansowe 

zadania, nie później niż do 30 listopada 2020 r.  

3. Zakończenie zadania zostanie potwierdzone: 



a) opłaconymi fakturami lub rachunkami wystawionymi na Dotowanego, 

potwierdzającymi poniesione wydatki (przedłożenie kserokopii oraz udostępnienie 

oryginału do wglądu), 

b) potwierdzeniem zapłaty za wykonanie zadania (potwierdzenie wykonania 

przelewu bądź pokwitowania zapłaty gotówką, w przypadku przedłożenia 

kserokopii-udostępnienie oryginału do wglądu), 

c) protokołem odbioru technicznego robót spisanym przez wykonawcę, 

i Dotowanego lub oświadczeniem Wykonawcy o likwidacji źródeł ogrzewania 

opalanych paliwem stałym, 

d) dokumentacją fotograficzną zamontowanego źródła ogrzewania, 

e) certyfikatu spełnienia wymagań 5 klasy emisji spalin (określonych w normie PN-

EN 303/5:2012) wydanego przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji, 

f) dokumentami potwierdzającymi parametry zainstalowanego źródła ogrzewania 

oraz gwarancję producencką, 

g) instrukcją obsługi w języku polskim (do wglądu). 

Podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół z przeprowadzonych przez upoważnione 

przez Wójta Gminy Strzeleczki osoby oględzin, których celem będzie sprawdzenie 

i udokumentowanie prawidłowej realizacji zadania. Oględziny zostaną przeprowadzone 

niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego zestawu dokumentów rozliczeniowych. 

§4 

Kwota dofinansowania zostanie przekazana na numer rachunku bankowego wskazanego 

we wniosku …………………………………………..w ciągu 14 dni od złożenia dokumentów 

rozliczeniowych , po przeprowadzeniu oględzin przez osoby upoważnione, w celu weryfikacji 

wykonania przedmiotu umowy dotacji.  

§5 

Dotowany wykonuje zadanie samodzielnie, ponosząc pełną odpowiedzialność za jego 

prawidłową realizację, w tym za wybór wykonawcy i rozliczenie finansowe.  

Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli trwałości wykonania zadania w ciągu 5 lat od daty 

jego zakończenia.  

§6 

Dopuszcza się możliwość negocjacji warunków umowy, w razie wystąpienia okoliczności 

zmieniających warunki realizacji zadania, na które strony nie miały wpływu pomimo 

zachowania należytej staranności.  

§7 

1. Nie wykonanie zadania w terminie określonym w §3 ust. 1 oraz nie przystąpienie 

do rozliczenia końcowego zadania w terminie określonym w §3 ust. 2 

jest równoznaczne z utratą prawa do nierozliczonej i niewypłaconej kwoty dotacji.  

2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku: 
a) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Wójta Gminy 

Strzeleczki w okresie do 5 lat od daty realizacji przedmiotu umowy, 
b) w przypadku używania starego systemu grzewczego lub innego o gorszych 

parametrach niż ten, na który została przyznana dotacja, 
c) innych okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  



3. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 15 dni od dnia stwierdzenia   
okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

4. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy nr 93 8883 
1028 2003 0000 2293 0004 prowadzony przez Bank Spółdzielczy Gogolin oddział 
Strzeleczki.  

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  
 

§8 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie „Regulamin udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na rzecz poprawy jakości powietrza” 

oraz przepisu kodeksu cywilnego. 

§9 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Dotującego.  

§10 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Dotowanego 

oraz dwa dla Dotującego.  

 

………………………………      ……………………………… 

Dotujący        Dotowany 

 


