Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019
z dnia 26.06.2019r.
Wójta Gminy Wieprz

UMOWA NR ………………….
o dotację celową z budżetu gminy Wieprz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
zawarta w dniu …………………... w Wieprzu,
między:
Gminą Wieprz z siedzibą w Wieprzu ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, reprezentowaną przez:
……………………………..
przy
Kontrasygnacie Głównego Księgowego Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w
Wieprzu – ………………….,
zwaną w dalszej części umowy „Gminą ”
a
Panią/Panem ……………………….……………….…………………………………………,
zamieszkałą/łym w……………….…...………….…, ul…………………………………..…,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria ….…… nr……………………………….
zwaną/nym dalej Inwestorem.
§ 1.

1. Inwestor zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków na działce nr
……………… obręb …….…………………….. zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 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. z 2014 r. poz. 1800)
2. Przewidywany
termin
realizacji
przedsięwzięcia
ustala
się
do
dnia
………………….…………..
§ 2.

1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr
………...……...……
z dnia………..………………. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z
budżetu Gminy Wieprz w oparciu o wniosek Inwestora z dnia …………............., Gmina
zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Gmina pokryje poniesione przez Inwestora wydatki w wysokości nie przekraczającej 80%
kosztu całkowitego (zakup wraz z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na
podstawie faktur, lecz nie więcej niż: 5.000,00 zł:
3. Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Wójta
Gminy Wieprz wysokości dotacji przelewem na rachunek nr……………..
4. Dofinansowaniu nie podlegają:








koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni
ścieków;
same koszty robocizny i montażu, bez zakupu urządzeń;
koszty sporządzonej dokumentacji;
koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do
wspólnej oczyszczalni;
koszty żwiru i piasku;
koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń
§ 3.

1. Inwestor 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 14 dni od dnia zakończenia inwestycji, nie później niż do 30 listopada
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 Wójta Gminy Wieprz protokołu potwierdzającego
zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na konto Inwestora, nie później
niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.
§ 4.

Inwestor zobowiązuje się do:
1) prawidłowej eksploatacji oczyszczalni oraz eksploatowania jej w sposób nie
powodujący uciążliwości ani szkód na nieruchomościach sąsiednich przez Inwestora
przez okres minimum 5 lat od dnia podpisania umowy dotacji,
2) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia w ciągu 5 lat od
dnia przekazania środków.
3) likwidacji istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne;
4) dostarczenia do Urzędu Gminy w Wieprzu pozwolenia na użytkowanie budynku
wydanego nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację, w
przypadku wnioskodawców, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w
trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
5) Poinformowania Gminy Wieprz o zbyciu nieruchomości na której wybudowana została
oczyszczalnia ścieków w terminie do 5 lat od daty podpisania umowy dotacji –
zawiadomienie o zbyciu w terminie do 14 dni od dnia zbycia nieruchomości.
§ 5.

1.

W razie niedotrzymania warunków określonych w § 4 lub zaprzestania eksploatacji
oczyszczalni z przyczyn leżących po stronie Inwestora, a także w przypadku zbycia
nieruchomości na której wybudowana została oczyszczalnia ścieków w terminie do 5 lat od daty
podpisania umowy dotacji na pisemny wniosek Gminy, zobowiązuje się on do zwrotu

2.
3.

kwoty dotacji wymienionej w § 2.
Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Kwota dotacji podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami określonymi, przekazana będzie
na rachunek bankowy Gminy.

§ 6.

Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia:
1) niewykonania inwestycji określonej w § 1;
2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako
załączniki do wniosku o wypłatę dotacji.
§ 7.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które
nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę Wieprz ze skutkiem
natychmiastowym
w przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy,
a
także
w przypadkach określonych w § 6 niniejszej umowy.
1.

§ 8.

1.

2.

3.
4.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Gminy Wieprz
, o której mowa w § 2 ust. 1.
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony będą rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie
poddany pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym
dwa dla Gminy, jeden dla Inwestora.

Gmina:
….........................................

Inwestor:
…..............................................

…..............................................

