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UMOWA NR ROŚ – DA/       /2023/JG 

 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Kosakowo na dofinansowanie kosztów związanych  

z utylizacją odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich 

 

 

zawarta w dniu …………………………….. w Kosakowie, pomiędzy: 

 

 

Gminą Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo NIP: 5871569970 reprezentowaną 

przez: Marcina Majek – Wójta Gminy Kosakowo, w imieniu którego działa Z-ca Wójta 

Gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki 

zwaną w dalszej części umowy „Gminą ”, 

a   

Panią/Panem* ……………………………………, zam. …....................................................... 

Nr PESEL …………………………….. 

zwaną/ym dalej Inwestorem. 

 

W oparciu o Uchwałę Nr  XLVIII/330/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia z dnia 26 stycznia 

2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Kosakowo na „zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów 

azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”, w związku z wnioskiem 

Inwestora o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo na „zadania 

służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie 

lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, 

gospodarczych i inwentarskich” z dnia ………………….zawarta została umowa  o 

następującej treści:. 

 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Kosakowo na „zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów 

azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających 

azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich” w budynku 

mieszkalnym/gospodarczym/inwentarskim* położonym w …………………..,  przy ul. 

…………………………… 

2. Dotacją celową objęte są koszty związane z ochroną środowiska polegające na: 

demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub 

likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.  
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§ 2 

 

Termin realizacji zadania ustala się do dnia ........................ 

 

§ 3 

 

1. Inwestor oświadcza, że (należy wpisać zgodnie z oświadczeniem Inwestora) 

1) *jest właścicielem budynku mieszkalnego/gospodarczego/inwentarskiego* położonego 

w ………………….… przy ulicy ………............................. nr ...............  

*jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego w 

…………………………. przy ulicy ………........................... nr ................... i jako 

współwłaściciel tego budynku oświadcza, że posiada zgodę wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania opisanego poniżej, na zawarcie 

umowy o udzielenie dotacji i przekazanie dotacji wyłącznie dla 

…………………………………………  

*jest użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego położonego 

w ………………………….. przy ulicy ..............................................  nr…………… 

2) zapoznał się z Zasadami udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Kosakowo na „zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji odpadów 

azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”, 

uchwalonymi przez Radę Gminy Kosakowo Uchwałą Nr  XLVIII/330/2021 z dnia 26 

stycznia 2021 roku. 

3) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru 

wykonawcy robót obejmujących demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych.  

3. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w 

związku  z realizacją zadania. 

4. Inwestor jest zobowiązany do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca 

realizacji inwestycji upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Kosakowo, w zakresie 

zgodności wykonanych prac z wymogami wynikającymi z zasad udzielania dotacji 

celowej, po jej zakończeniu. 

  

 

§ 4 

 

1. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji, pochodzi z budżetu Gminy Kosakowo 

2. Kwota dofinansowania to 100% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej 

niż 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

3. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, 

związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Inwestor ponosi wszelkie 

koszty, później otrzyma dotację). 

4. Wypłata kwoty dofinansowania, o której mowa w § 4 ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni po 

pozytywnej weryfikacji dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji 
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celowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy Inwestora po zakończeniu inwestycji 

……………………………………………………………………………………………… 

 

§ 5 

 

1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie wniosek o rozliczenie dotacji celowej, złożony przez 

Inwestora po zakończeniu prac, jednak nie później niż do 30 listopada …….. roku wraz 

z następującymi załącznikami poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” przez 

składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu w momencie złożenia 

wniosku o rozliczenie dotacji celowej),:  

1) kserokopia faktur/y VAT wystawionej na Wnioskodawcę za demontaż, transport i 

utylizację odpadów azbestowych,  

2) karta przekazania odpadów, 

3) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowości wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych,  

4) protokół z kontroli przeprowadzonej przez upoważnione przez Wójta osoby w celu 

sprawdzenia i udokumentowania wykonania oraz funkcjonowania przedmiotu dotacji. 

2. Wzór wniosku o wypłatę dotacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Kosakowo oraz w pok. nr 8 w Urzędzie. 

3. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania, Gmina 

zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień potwierdzających wykonanie 

zadania w całości. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wypłatę dotacji, Gmina do 14 dni od daty 

wpływu w/w wniosku wezwie pisemnie Inwestora do uzupełnienia braków.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie zadania, Inwestor 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy w Kosakowie. 

  

§ 6 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 

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

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę Kosakowo ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 3 ust. 4 umowy, a także 

w przypadkach określonych w § 7 niniejszej umowy.  

 

§ 7 

 

Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia: 

1. niewykonania inwestycji określonej w § 1; 

2. niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako 

załączniki do wniosku o wypłatę dotacji; 

3. niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy; 

4. nierozliczenia dotacji w terminie określonym w § 5 ust 1 niniejszej umowy 

5. niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 5 ust. 4. 
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§ 8 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1634 z późn. zm.) 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy 

Strony będą rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie 

poddany pod rozstrzygnięcie  sądów powszechnych. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

 

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą 

w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się 

skontaktować poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod 

numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem 

umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na 

podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do 

przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem 

w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług 

informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy bądź 

realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, w tym osoby 

występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące 

postępowanie kontrolne.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej 

umowy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania 

ustawowych obowiązków nałożonych na Administratora. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

mailto:kosakowo@kosakowo.pl
mailto:sekretarz@kosakowo.pl
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8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.  

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

GMINA                                                       INWESTOR

  

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 


