
Umowa nr  ..............................................   

 

 

W sprawie udzielenia dotacji celowej na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na 

gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, zawarta w dniu ……………… roku w Boguchwale, pomiędzy: 

 

Panią/Panem………………………………………………………………………………………………. 

zam.………………………………………………………………………………………………………... 

tel. .………………………………………………………………………………………………………… 

legitymującą się dowodem osobistym: seria…………………….nr……………………………….wydanym 

przez…………………………………………………….posiadającą/cym PESEL:  ………………………. 

zwaną/ym dalej Wnioskodawcą 

 

 

a 

Gminą Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała,  

NIP: ………………..  reprezentowaną przez: 

Burmistrza Boguchwały dr Wiesława Kąkola, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Doroty Witek 

zwaną dalej Dotującym 

 

W związku z obowiązującą Uchwałą Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 maja 

2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych  

z zatrzymaniem wód opadowych oraz wnioskiem Wnioskodawcy z dnia …………………………………. 

Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Dotującego dotacji celowej na działania służące ochronie 

zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, opisanymi w ust. 2 jako zadanie. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować zadanie, o którym mowa w ust. 1 poprzez: zakup  

i montaż zbiornika*/zbiorników*: 

a) naziemnego */ naziemnych * na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż   

2 000 litrów (2 m3) podłączonego */podłączonych* lub 

b) podziemnego* / podziemnych* na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż   

2 000 litrów (2 m3) podłączonego */podłączonych* 

do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego znajdującego się 

na działce nr ew. ………………… położonej w miejscowości …………………………………, gmina 

Boguchwała. 

3. Dotujący zobowiązuje się na warunkach określonych niniejszą umową do udzielenia Wnioskodawcy 

dotacji celem zrefundowania części wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup i montaż 

elementów wchodzących w skład urządzeń, o których mowa w ust. 2, do zatrzymania  

i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. 

 

 

 

§ 2 

Dotacja 

 

 

1. Wnioskodawca oświadcza, że złożył stosowne dokumenty związane z udzieleniem dotacji celowej 

określone w treści Uchwały Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 maja 2021r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód 

opadowych.. 

2. Wysokość dotacji stanowi 80 % poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż 

zbiornika*/zbiorników* o którym*/których* mowa w § 1 ust. 3, lecz nie więcej niż 1 000 zł brutto. 



 

    § 3 

Terminy 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustala się na dzień zawarcia przedmiotowej umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji zadania - termin wykorzystania dotacji - ustala się do 

30.11.2023 roku. 

 

 

§ 4 

Rozliczenie dotacji 

 

1. Podstawą do uzyskania środków z dotacji na refundację części wydatków poniesionych na zadanie o 

którym mowa w § 1 ust. 2 , jest złożenie przez Wnioskodawcę, w terminie 14 dni po wykonaniu zadania, jednak nie 

później niż do 30 listopada 2023r. wniosku o rozliczenie dotacji wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy  

wraz z : 

a) imienną fakturę Vat potwierdzającą zakup zbiornika/ów przeznaczonego/ych do gromadzenia wód 

opadowych, która może zawierać usługę montażu zbiornika/ów, elementów wchodzących w skład 

zbiornika/ów i związanych z jego/ich obsługą, 

b) dowód uiszczenia opłaty za fakturę w przypadku dokonania płatności przelewem. 

2. Dotujący może żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem  

i rozliczeniem dotacji oraz realizacją zadania. 

3. Niezłożenie wniosku rozliczającego dotację w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. lub złożenie po 

tym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku o udzielnie dotacji celowej bez rozpatrzenia  

i wygaśnięciem niniejszej umowy  

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji Dotujący wezwie Wnioskodawcę 

do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

5. Niezastosowanie się do wezwania będzie podstawą do pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia  

i wypowiedzeniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 

6. Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji nastąpi po przedłożeniu przez Wnioskodawcę dokumentów 

rozliczających dotację o których mowa w ust. 1. 

7. Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia 

dotacji. 

8. Dotacja zostanie wypłacona z budżetu Gminy Boguchwała na rachunek bankowy Wnioskodawcy nr 

………………………… w terminie do 30 dni od daty podpisania przez upoważnione osoby protokołu  

z przeprowadzonych oględzin o których mowa w §5 ust. 1, jednak nie później niż do 31 grudnia 2023 

roku. 

 

 

§ 5 

Kontrola 

 

1. Dotujący przeprowadzi kontrolę wykonania zadania o którym mowa w § 1 ust. 3  poprzez 

przeprowadzenie oględzin przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale,  

o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez Dotującego. 

2. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków niniejszej umowy 

w terminie 3 lat od daty sporządzenia protokołu o którym mowa w §4 ust.8. 

3. Wnioskodawca wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionych pracowników 

Dotujących w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi 

wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji oraz na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia 

wykonania umowy zadania i rozliczenia dotacji pod rygorem odmowy wypłaty dotacji lub zwrotu dotacji. 

 

 

§ 6 

Zobowiązania Wnioskodawcy 

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałego efektu o którym mowa w § 1 ust.1  

związanego z dotowanym zadaniem inwestycyjnym i przestrzegania przez okres 3 lat od dnia 

sporządzenia protokołu o którym mowa w §5 według następujących zasad: 



1) będzie prowadził eksploatację zainstalowanego urządzenia; 

2) udostępni teren oraz dokumenty związane z zadaniem dla przeprowadzenia kontroli wykonania 

zadania  i poprawności eksploatacji urządzenia; 

3) będzie dokonywał niezbędnych przeglądów, konserwacji, napraw zainstalowanego urządzenia. 

2. W razie ustania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zbiornik/zbiorniki*  

o którym/których mowa w § 1 ust. 3, Wnioskodawca zobowiązany jest pozostawić na nieruchomości 

zainstalowane  urządzenia sprawne technicznie,  a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, ponieść 

koszty ich naprawy. 

 

 

§ 7 

Zwrot dotacji 

 

1. Udzielona dotacja celowa będąca przedmiotem umowy podlega zwrotowi do budżetu Gminy  

w wypadku: 

1) zaprzestania używania systemu do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych  o którym mowa  

w §1 umowy, z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy w terminie do 3 lat od daty sporządzenia 

protokołu z oględzin o którym mowa w § 5, 

2) nie wykonania przez Wnioskodawcę innych obowiązków określonych w § 6, 

3) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych to jest wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnej lub 

w nadmiernej wysokości. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 2, termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 15 dni, 

licząc od dnia, w którym stwierdzono  okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 . 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dotacja podlega zwrotowi w terminie do 15 dni, licząc od 

dnia, w którym stwierdzono okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z art. 252  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

4. Dotacja podlegająca zwrotowi przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy Boguchwała    

o numerze: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200. 

5. Informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wnioskodawca przekazuje 

Dotującemu na piśmie ze wskazaniem miesiąca jej powstania w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności o których mowa w ust.1. 

 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy oraz odmowa wypłaty dotacji 

 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Dotującą ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku odmowy 

poddania się kontroli, o której mowa w § 5 umowy przez Wnioskodawcę. 

3. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a Dotujący odmówi wypłacenia dotacji w 

przypadku stwierdzenia: 

1) niewykonania zadania określonego w § 1; 

2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanego zadania z wnioskiem o rozliczenie dotacji; 

3) gdy dokumenty określone w § 4 ust. 1 nie potwierdzają okoliczności w § 4 ust. 1 umowy; 

4) niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, o ile zmiana terminu 

umowy nie zostanie wprowadzona w drodze aneksu na wniosek Wnioskodawcy złożony  

w terminie do 3 dni przed upływem terminu realizacji zadania określonego w § 3 ust. 2 umowy; 

5) niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

4.Rozwiązując umowę z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie w sytuacji  wypłaty refundacji 

przed rozwiązaniem umowy  Dotujący określi kwotę  refundacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin 

zwrotu oraz nr konta, na który należy dokonać wpłaty. 

 

 

 

 



 

 

                            §9 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

 

1.   Wnioskodawca oświadcza, że : 

a) przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych jest Gmina Boguchwała z siedzibą przy  

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, tel. 17 87-55-200, e-mail: um@boguchwala.pl; 

b) dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit c RODO  

w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwałą 

nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych oraz 6 ust. 1 

lit. f) RODO; 

c) dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i wykonania umowy na udzielenie dotacji, rozliczenie 

dotacji, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń w związku z nienależytym wykonaniem 

umowy; 

d) przysługują mu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

e) został poinformowany, iż w zakresie ochrony danych osobowych więcej informacji może uzyskać na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale w zakładce RODO lub poprzez kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@boguchwala.pl 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W  sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową mają zastosowanie  przepisy  kodeksu   cywilnego, 

ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVI.412.2021 Rady Miejskiej  

w Boguchwale z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według miejsca 

położenia nieruchomości wskazanej w § 1 ust. 3. 

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego (jednak nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia 

informacji o danym zdarzeniu) pisemnego poinformowania Gminy Boguchwała o wszystkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

5. Umowę   sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA:                                                                                             DOTUJĄCY: 

 

 

……………………………                                                          ……………..………………………… 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

mailto:um@boguchwala.pl

