(Wzór)
UMOWA Nr……………………
Zawarta w …………………..................................... w dniu …………………………………… pomiędzy:
Gminą Grybów, 33-330 Grybów , ul. Jakubowskiego 33 reprezentowaną przez Wójta Gminy Grybów –
................................................................................................., zwaną dalej w umowie „Gmina Grybów”.
a........................................……………………………........…………………………………..
zamieszkałym
w ………………………………………………. ……………………………………………..posiadającym
PESEL nr ........................................................... właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem
wieczystym / dzierżawcą (niepotrzebne skreślić) nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki/ek
……………….…………......położonej w miejscowości ..........................................................zwanym
dalej „Wnioskodawcą”.
§ 1. Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować i rozliczyć przydomową oczyszczalnię ścieków w
obrębie opisanej wyżej nieruchomości, w terminie do dnia 30 listopada 2019r.
§ 2. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XIII/123/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinasowanie inwestycji
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w oparciu o wniosek Wnioskodawcy o
udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, Gmina Grybów zobowiązuje się
do dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Grybów w
kwocie………………………….………………….zł,słownie………………………………………………….
.…………......................................................... z tym, że kwota dotacji nie może być wyższa niż 40%
kosztów przedsięwzięcia.
§ 3. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest wykonać budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa wodnego oraz warunkami technicznymi wykonania
przydomowych oczyszczalni ścieków spełniającymi wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014r. poz. 1800).
2. Realizacja i rozliczenie inwestycji powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania
niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2018r.
3. Niezwłocznie po wykonaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca zgłasza na piśmie Gminie Grybów fakt
zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót przez komisję powołaną przez Wójta
Gminy Grybów.
4. Do zgłoszenia wykonania przedsięwzięcia Wnioskodawca załącza:
1) oryginały faktur lub rachunków potwierdzających zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
w czasie obowiązywania umowy,
2) oświadczenia Wnioskodawcy o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe.
3) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej prace - posiadającej stosowne uprawnienia
o zainstalowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków pod adresem wskazanym we wniosku oraz
wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta,
4) deklarację właściwości użytkowych dla montowanej oczyszczalni wydanej przez producenta
potwierdzającą spełnianie przez oczyszczalnię aktualnej normy zharmonizowanej EN:12566-3+A2:2013,
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5) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków właściwemu organowi architektonicznobudowlanemu (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego) wraz z zaświadczeniem o nie
wniesieniu zastrzeżeń przez organ architektoniczno-budowlany,
6) pozwolenie wodno-prawne wydane przez właściwy organ na odprowadzanie oczyszczonych ścieków
do ziemi lub do wód, jeżeli jest wymagane,
7) zgłoszenie eksploatacji instalacji Wójtowi Gminy Grybów (zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawa ochrony
środowiska),
§ 4. 1. Wnioskodawca otrzymuje dotację ze środków budżetu Gminy w wysokości określonej w § 2
niniejszej umowy po zakończeniu inwestycji i odbiorze końcowym robót.
2. Wypłata dotacji, o której mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu jednego miesiąca od daty sporządzenia przez
komisję powołaną przez Wójta Gminy Grybów protokołu odbioru wybudowanej przydomowej oczyszczalni
ścieków, nie później jednakże niż do końca roku budżetowego, w którym wykonana została inwestycja.
3. Dotacja przelana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę (nazwa banku, numer
rachunku): ............................................................................................ lub wypłacona w kasie Urzędu Gminy
Grybów.
4. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy Wnioskodawca w terminie miesiąca od dnia wypłaty
dotacji nie przystąpi do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub zaprzestanie eksploatacji
przydomowej oczyszczalni.
§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez właściwy sąd dla
Gminy Grybów.
§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………….
Gmina Grybów

...…………………………..
Wnioskodawca

