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UMOWA nr …………………. 
zawarta w dniu …... w Świątnikach Górnych pomiędzy: 

 

 

Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 36,  

32-040 Świątniki Górne, numer NIP 944-222-69-87, reprezentowaną przez : 

……… 

zwana w dalszej części umowy „Gminą” 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
zamieszkałym / z siedzibą w    …..- …………… w miejscowości ……………………………, 
ul. ……………………………………………………………. nr ……......................................, 
legitymującym/cą się dowodem osobistym: seria i numer: 
………………………………………………………………………………………………… 
wydanym przez…………………………………………………………………………………, 
zwanym/ną w dalszej części umowy „Beneficjent”, 
o następującej treści : 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową" jest określenie warunków przyznania i 
wykorzystania dotacji na inwestycję polegającą na zakupie zbiornika służącego do gromadzenia 
wód opadowo-roztopowych na terenie działki  
nr ewidencyjny:……………………………………………………………………..…………………………….. 
objętej księgą wieczystą nr:…………………………………………………………................ 
w miejscowości ……………………..  

2. Właścicielem/użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest/są   
………………………………………………………………………………….……. 

 
§ 2 

1. Podstawę prawną umowy stanowi Uchwała Nr …/…/…. Rady Miejskiej z dnia …. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu określającego udzielania dotacji w ramach zadania: „Eko-logika! Złap deszcz 
do zbiornika”. 

2. Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami wskazanymi 
w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr …/…./…. Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia …… . 
 

§ 3 
1. Beneficjent oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem udzielania dotacji w ramach zadania: „Eko-logika! Złap deszcz do 
zbiornika” i akceptuje jego postanowienia. 

2) jest osobą fizyczną zamieszkującą Gminę oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości, 
położonej na terenie Gminy, na której znajduje się budynek (w przypadku współwłasności, 
wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli). 
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§ 4 
1. Gmina udziela Beneficjentowi dotacji celowej, której maksymalna wartość wynosi 50% 

poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 400 zł, na zakup zbiornika nie mniejszego niż 350 l. 
2. Ostateczna wysokość przekazanej Beneficjentowi dotacji ustalona będzie indywidualnie na 

podstawie faktycznie poniesionych i wykazanych przez Beneficjenta kosztów. 

 
§ 5 

1. Realizacja  i  rozliczenie  inwestycji  powinno  nastąpić  w  terminie  30 dni od  dnia  podpisania 
niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia 15 października 2021r. 

2. Celem rozliczenia dotacji Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie wniosku 
rozliczającego dotację, zawierającego załączniki w postaci: 
1) oryginału rachunku lub faktury, potwierdzającą wysokość poniesionych kosztów Inwestycji 

wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, faktura lub rachunek powinny być wystawione po dacie 
zawarcia umowy, zostaną one opisane i zwrócone Beneficjentowi niezwłocznie po rozliczeniu 
dotacji; 

2) dokumentacji fotograficznej zakupionego i zlokalizowanego na nieruchomości zbiornika – 2 
zdjęcia.  

3. Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bankowy 
Beneficjenta nr:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
prowadzonego w ……………………………………………………………………………. po przedłożeniu  przez 
Beneficjenta niezbędnych dokumentów rozliczeniowych ich pozytywnej weryfikacji, jednak nie 
później niż 14 dni od dnia zatwierdzenia wypłaty dotacji. 
 

§ 6 
 

1. Kontrola rozliczenia dotacji odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów 

wynikających z umowy na etapie wniosku rozliczającego dotację.  

2. Gmina   zastrzega   sobie również   prawo   do   przeprowadzenia kontroli w miejscu  realizacji 

inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i w okresie 3 lat od dnia otrzymania dotacji; 

przeprowadzenie kontroli następuje zgodnie z kartą (załącznik nr 7 do Regulaminu). 

3. Zakres kontroli o której mowa w ust. 1, może obejmować: 

1) wykorzystanie dotacji na zakup zbiornika do gromadzenia i wykorzystania wód opadowo-

roztopowych; 

2) wykorzystanie zakupionego zbiornika do gromadzenia wody opadowo-roztopowej zgodnie z 

przeznaczeniem. 

4. Beneficjent zobowiązany jest udostępnić  wstęp na nieruchomość oraz wykonanie dokumentacji 

fotograficznej inwestycji przez  okres  3  lat od otrzymania dotacji,  osobom   
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5. upoważnionym  przez  Burmistrza,  w  celu sprawdzenia  i  udokumentowania  funkcjonowania 

zakupionego zbiornika. 

 
§ 7 

 
Beneficjent oświadcza, że jest świadomy iż: 
1. W przypadkach, gdy dotacja udzielona Beneficjentowi została wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. 251 i 252 
ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

 
§ 8 

 
1. Integralną część umowy stanowi Regulamin przyjęty na podstawie Uchwały nr …….. Rady 

Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia ………………. r. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Regulaminu wskazanego w 

ust.1 i kodeksu cywilnego. 
3. Za obowiązującą formę kontaktu, kierowania wezwań, pytań i uwag w ramach wykonywania 

niniejszej umowy strony uznają: pocztę elektroniczną, telefon oraz przesyłki kierowane za 
pośrednictwem wybranego operatora pocztowego. 

4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy i oświadczenia składane w związku z niniejszą 
Umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
 

 
 
 
Gmina                                                                                              Beneficjent  
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z projektu  
„Eko-logika! Złap deszcz do zbiornika” 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy iż:  
 

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne z 
siedzibą: 32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36; tel. 12 2704030; e-mail: umig@swiatniki-
gorne.pl  
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2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl  

3)  Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane będą na podstawie zasad wynikających 
ogólnego rozporządzania (RODO) w następujący sposób: dla celów przeprowadzenie naboru oraz 
realizacji wniosków do projektu dane osobowe będą przetwarzane podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą - rozumianej jako przystąpienie do projektu, na podstawie umowy/porozumienia 
(zapisów regulaminu) rozumianej jako - wypełnienie warunków wynikających z regulaminu, a 
następnie na podstawie przepisów prawa do wypełnienia których zobowiązany jest administrator.  

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa o 
  szczegółach udostępnień może poinformować Państwa pracownik merytoryczny.  

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych 
w regulaminie naboru wniosku, projekcie lub dłużej jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów 
prawa, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, w zakresie jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na 
przetwarzanie jakiego dokonano przed cofnięciem zgody.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 200-193 Warszawa.  

8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 
profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach 
informatycznych.  

9) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
uniemożliwi realizację celów do których dane były zbierane.  
 
 


