Umowa o dotację celową na ochronę zasobów wodnych, polegającą na
gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania
zawarta w Choroszczy, w dniu …./…./2021, pomiędzy:
Gminą Choroszcz, z siedzibą w Choroszczy, przy ul. Dominikańskiej 2, 16-070 Choroszcz,
reprezentowaną przez: Roberta Wardzińskiego – Burmistrza Choroszczy,
zwaną dalej Gminą,
a P. ……………………., zam. ………………………….. legitymującym się dowodem
osobistym o nr ……………….. wydanym przez ………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Dotowanym.
Gmina i Dotowany postanawiają, co następuje.
§ 1. Dotacją celową objęte są zadania służące ochronie środowiska i zasobów wodnych
związane z budową systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu
w miejscu jego powstania.
§ 2. Zadanie wskazane w § 1 niniejszej umowy będzie realizowane na nieruchomości
oznaczonej nr geod. …….. obręb …………….., gmina Choroszcz, do której Dotowany
posiada
stosowny
tytuł
prawny.
Adres
w/w
nieruchomości:
…………………………………………
§ 3. 1. Dotacja udzielona jest na dofinansowanie koniecznych kosztów: zakupu,
wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do
zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników
o pojemności nie mniejszej niż 2 m 3 lub remontu istniejącego systemu deszczowego w celu
poprawienia jego sprawności spełniającego warunek min. 2 m3 pojemności.
2. Dotacja udzielana będzie w wysokości do 50% poniesionych kosztów ujętych w ust. 1, nie
więcej jednak niż 2.000,00 zł (dwa tysiące zł).
§ 4. Gmina przekaże dotację w wysokości kwoty należnej dotacji zgodnie z § 3 ze
środków budżetu Gminy po złożeniu wniosku, zaakceptowaniu rozliczenia wykonania
zadania,
w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wypłatę dotacji celowej, na
rachunek wskazany przez Dotowanego w umowie.
§ 5. Przekazanie dotacji nastąpi poprzez wypłatę na wskazany rachunek bankowy
Dotowanego o nr ……………………………………………..
§ 6. 1. Wykonanie zadania dokumentuje się poprzez przedłożenie Gminie wniosku
o wypłatę dotacji stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały, kopii faktur oraz dokumentacji
fotograficznej.
2. Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada roku
kalendarzowego, w którym wnioskodawca podpisał umowę o udzielenie dotacji.
§ 7. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w art. 251 i 252
ustawy o finansach publicznych, w szczególności w przypadku nieutrzymanie systemu

deszczowego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania
dotacji.
§ 8. 1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem
dotacji.
2. Dotowany zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1, po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym poinformowaniu o terminie jej
przeprowadzenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 10. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla miejsca siedziby Gminy.
§ 11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla
Dotowanego i dwóch dla Gminy.

…………………………………
(Gmina)

………………………………..
(Dotowany)

