Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych
UMOWA nr………..
o dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego
zawarta w dniu……………. roku pomiędzy Miastem Mszana Dolna, reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta Mszana Dolna Pana Józefa Kowalczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Bernadety Ziemianin,
zwanym w dalszej części umowy „Miastem”
a Panem/Panią………………………………………..
zamieszkałym/łą………………………………………
legitymującym/cą się dowodem osobistym nr…………. ………, wydanym
przez………………………………………………..
PESEL…………………………..
zwanym/ną w dalszej części umowy „Inwestorem”
§1
1. Przedmiotem umowy zwanej dalej „Umową” jest określenie warunków Dotacji na
Inwestycję, pod adresem…………………………………………………………………….., działka
ewid nr …………….
2. Przez Inwestycję rozumie się zakup i montaż Nowego źródła ciepła, demontaż Starego
źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury zgodnie z Regulaminem przyznawania
dotacji celowej na wymianę starych kotłów grzewczych dla projektu „Obniżenie poziomu niskiej
emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa
stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowanych ze środków budżetu
Miasta Mszana Dolna w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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§2
Podstawę prawną Umowy stanowi Uchwała Nr XLII/398/2018 Rady Miasta Mszana
Dolna z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji
"PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MSZANA DOLNA 20162020"
Integralną częścią Umowy jest Regulamin przyznawania dotacji celowej na wymianę
starych kotłów grzewczych dla projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie
Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w
indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowanych ze środków budżetu Miasta
Mszana Dolna w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwany dalej „Regulaminem”.
Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami
wskazanymi w Regulaminie.
Inwestor oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

§3
1. Inwestor oświadcza, że:
1) legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości o której mowa w § 1 Umowy
wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,
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2) Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami ochrony
środowiska wynikającymi z przepisów szczególnych oraz przepisów prawa
budowlanego,
2. Inwestor zobowiązuje się do:
1) wykonania Inwestycji do dnia ………………………… 2018 r.
2) powiadomienia Miasta o terminie zakończenia Inwestycji, celem umożliwienia
Miastu przeprowadzenia ewentualnej kontroli przeprowadzenia Inwestycji;
3) przedłożenia we wskazanym terminie wymaganych dokumentów celem rozliczenia
Dotacji;
4) eksploatowania Nowego źródła ciepła ze środków Dotacji zgodnie z zaleceniami
jego producenta.
§4
1. Miasto udziela Inwestorowi Dotacji w wysokości do 1300,00 zł/kW mocy nowego źródła
ciepła, ale nie więcej niż 7 000,00 zł na nowe źródło ciepła wraz z infrastrukturą techniczną,
przy założeniu minimalnych kosztów kwalifikowanych na poziomie 10 000,00 zł.
2. Jeżeli koszty kwalifikowane będą niższe niż 10 000,00zł wysokość wypłaconej dotacji
będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że dotacja ze środków:
1)

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie
może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych

2) Miasta Mszana Dolna nie może być wyższa niż 20 % kosztów kwalifikowanych
§5
1. Warunkiem przekazania Dotacji jest przedłożenie dokumentów potwierdzających
dokonanie wydatków na Inwestycję nie później niż do ………………………. 2018 r.
2. Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bankowy
Inwestora
o
nr
………………………………………………………………………………………………….albo
gotówką w kasie Urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez Miasto rozliczenia z
Funduszem (warunek zawieszający).
§6
1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji:
1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie
zdemontowane w ciągu 5 lat od daty otrzymania Dotacji przez Inwestora;
2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest
wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. W przypadkach, gdy Dotacja udzielona Inwestorowi 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).
§7
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inwestora i dwa
dla Miasta.
Miasto
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Inwestor

