
UMOWA Nr ................... 
zawarta w dniu ........................................... 

pomiędzy  

Miastem Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów 

NIP 647-17-04-382 

REGON 272433107 

w imieniu którego działa:  

Burmistrz Miasta – Marek HAWEL 

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

zwanym dalej Dotującym,  

a Panem/Panią 

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

zam. w ........................................................... przy ul.................................................................  

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym serii .................................................... 

numer ......................................................., NIP ...................................................................., 

zwanym dalej Inwestorem. 

 

§ 1 

1. Dotująca stwierdza, że Inwestor spełnia wymogi określone w „Regulaminie określającym 

szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadanie w zakresie przedsięwzięć 

ekologicznych związanych z gospodarką odpadami” stanowiącym załącznik Nr 2 do 

Uchwały Nr ………….. Rady Miejskiej w Pszowie z dnia ………………….. 

2. Dotująca udziela dotacji do demontażu, transportu i likwidacji materiałów zawierających 

azbest w ilości ................... m2, pochodzących z nieruchomości położonej w Pszowie przy 

ul. ……………….......................................................... w wysokości 80% tych kosztów.  

3. Ostateczna wysokość dotacji zostanie określona na podstawie masy odpadów 

azbestowych przekazanych do likwidacji, na podstawie karty przekazania odpadu.  

 

§ 2 

1. Dotująca zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości obliczonej wg zasad 

określonych w § 1 pkt 2 i 3 na Konto Wykonawcy zadania, w Banku 

……………..…………………. na konto Nr …................................................................... 

w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do Urzędu Miasta Pszów faktury wraz 



z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, w tym karty 

przekazania odpadów oraz protokół odbioru. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zostaną przedłożone przez Wykonawcę zadania.  

3. Inwestor wyraża zgodę na przekazanie środków stanowiących 80% kosztów likwidacji 

azbestu bezpośrednio na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 2, lecz nie później niż do 

dnia 20 listopada danego roku kalendarzowego. 

2. Ustala się, że rozliczenie dotacji następuje z chwilą przekazania środków Wykonawcy. 

  

§ 4 

1. Szczegółowy termin realizacji zadania oraz sposób i termin płatności kwoty należnej 

Wykonawcy od Inwestora, Inwestor ustala we własnym zakresie z Wykonawcą robót.  

2. Nowe pokrycie dachowe wykonywane jest przez Inwestora we własnym zakresie 

niezależnie od ustaleń niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Dotująca może dokonać kontroli realizacji zadania, przed jego rozpoczęciem i na każdym 

etapie realizacji. 

§ 6 

Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden dla Inwestora, dwa 

dla Dotującej. 

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

Podpis Inwestora     Podpis Dotującej 
 


