
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78/2022  

Burmistrza Miasta Przeworska 

z dnia 9 maja 2022 roku 

 

UMOWA NR ……………………… 

 

zawarta w dniu ……………………………w Przeworsku pomiędzy:  

Gminą Miejską Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, zwaną dalej Dotującym, 

reprezentowanym przez:  

Pana dr Leszka Kisiela – Burmistrza Miasta Przeworska 

przy kontrasygnacie Pani Doroty  Jarosz – Skarbnika Miasta Przeworska 

 

a  

(Panią/Panem ……………………………………………………..., PESEL: ………………………….. 

zamieszkałą/-ym w: ……………………………………………………………………………………...  

legitymującą/-ym się dowodem osobistym: seria …………………. nr …………………………………  

wydanym przez ………………………………………………………………………………………., 

zwaną/-ym dalej Beneficjentem.  

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Burmistrza Miasta Przeworska wniosku o udzielenie 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających 

na wymianie źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska, Strony zawierają umowę o udzielenie dotacji 

celowej o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Dotujący udziela Beneficjentowi dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska polegającej na wymianie 

źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk realizowanej na nieruchomości działka nr 

………………., nr domu …………………., obręb …………………………………., dalej zwanej 

Dotacją, w wysokości określonej w § 3.  

2. W ramach inwestycji, o której mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązuje się do wymiany starego 

źródła ciepła, tj. ………………………………………………….., dalej zwanego Starym źródłem 

ciepła, na nowe źródło ciepła, tj. …………………………………………., dalej zwane Nowym 
źródłem ciepła.  

3. Beneficjent zobowiązany jest zlikwidować stare źródło ciepła wskazane w ust. 2. 

4. Środki finansowe na Dotację zostały zabezpieczone w uchwalonym budżecie Miasta Przeworska 
na rok 2021 w dziale 900 rozdziale  90005 paragrafie  6230. 

5. Dotacja zostaje udzielona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXVII/490/2021 Rady 

Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2021 r. w Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji 

celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 29 grudnia 2021 roku, poz. 4736).  

 

§ 2 

1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 

15.11.2022 r.  

2. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 

ze zm.).  

3. Beneficjent zobowiązuje się do prawidłowego eksploatowania nowego źródła ciepła finansowanego 

ze środków udzielonej Dotacji przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę 

dotacji.  



 

§ 3 

1. Dotacja zostaje udzielona w wysokości 95% kosztów realizacji inwestycji (brutto tj. z podatkiem 

VAT) wskazanej w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, lecz nie większej niż 2 500,00 zł (słownie: dwa 

tysiące pięćset złotych) – które zostaną udokumentowane stosownymi dowodami imiennymi 

potwierdzającymi wysokość ww. kosztów (opłacona faktura).  

2. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją 

inwestycji polegającej na wymianie starych źródeł ciepła tj.  kosztu demontażu istniejącego źródła 

ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego kotła gazowego – fabrycznie nowego 

i zamontowanego po raz pierwszy.  

3. Środki pieniężne z tytułu udzielonej Dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji celowej wraz z następującymi 

załącznikami:  

a) kopia faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, 

poświadczonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, 

b) certyfikat kotła potwierdzający, że zakupione źródło ciepła spełnia minimum klasę A oraz 

zdjęcie tabliczki znamionowej, 

c) opinia kominiarska końcowa, 

d) protokół odbioru instalacji gazowej sporządzony przez osobę z uprawnieniami wraz z kopią 

uprawnień, 

e) oświadczenie o demontażu dotychczasowego źródła ciepła i przekazaniu go do utylizacji, 

potwierdzone przez uprawnionego odbiorcę, 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze wskazanymi tam załącznikami należy złożyć w Urzędzie 

Miasta Przeworska w terminie do dnia 15 listopada roku kalendarzowego, w którym przyznano 

Dotację.  

5. Środki pieniężne z tytułu udzielonej Dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta 

nr …………………………………………………………… w banku 

…………………………………. .  

6. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 

zaległości podatkowych, w przypadku i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

 

§ 4 

Gmina Miejska Przeworsk zastrzega sobie prawo do:  

1) przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miasta Przeworska wizji lokalnej wykonania 

inwestycji określonej w § 1 oraz wypełniania przez Beneficjenta warunków niniejszej umowy, 

2) wezwania Beneficjenta do złożenia wyjaśnień, w przypadku powzięcia wątpliwości 

co do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy.  

 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 6 

1. Dotujący może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach:  

1) niezłożenia wniosku o wypłatę dotacji w ustalonym terminie; 

2) nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji inwestycji; 

3) przekazania Gminie oświadczeń, informacji lub innych danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym; 

4) nieprzedłożenia na żądanie Gminy wyjaśnień lub wymaganych dokumentów; 

5) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy; 

6) wykonania inwestycji z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. 



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Beneficjentowi nie przysługują w stosunku do Dotującego 

żadne roszczenia. 

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

za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie Umowy.  

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego, jak również postanowienia 

uchwały Nr XXXVII/490/2021 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 roku, poz. 4736).  

2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Dotującego.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Beneficjenta 

i dla Dotującego.  

 

 

 

         DOTUJĄCY                                                                                                BENEFICJENT  

 

 

 

 

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

  



Załącznik nr 1 do umowy nr ……………….. z dnia ………………… 

 

..................................................... 

Imię i nazwisko Beneficjenta 

..................................................... 

Imię i nazwisko Współwłaściciela budynku/lokalu* 

Adres: ............................................................................................ 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a …………………......................................... legitymujący/a się dowodem 

osobistym nr i seria ................................................, wydanym przez 

............................................................................, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i wyrażam 

zgodę na realizację przez Beneficjenta ………………………….............................................. inwestycji 

polegającej na demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu nowego 

kotła, podpisanie umowy dotacji z Gminą Miejską Przeworsk, rozliczenie dotacji, pobranie kwoty 

dotacji oraz nie będę występował/a z roszczeniami z powyższych tytułów przeciwko Gminie Miejskiej 

Przeworsk. 

 

 

 

Przeworsk, dnia .........................................         …......................................................... 

    podpis Współwłaściciela 

               budynku/lokalu* 

 

 


