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

 

pomiędzy  

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

NIP 647-17-04-382 

REGON 272433107 

reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta …….............................................................................................................. 

zwanym dalej Dotującym,  

a Panem/Panią ............................................................................................................................. 

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

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

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

zwanym dalej Inwestorem. 

§ 1 

Dotujący stwierdza, że Inwestor spełnia wymogi określone w „Regulaminie określającego 

szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza 

poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do 

ogrzewania pomieszczeń lub wody” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały 

Nr ..................................... Rady Miejskiej Pszowa z dnia ………..................................... 

Dotujący udziela dofinansowania do zakupu źródła ciepła typu ……………………….……… 

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

zainstalowanego w budynku mieszkalnym/mieszkaniu położonym w Pszowie przy 

ul. ................................................................................................................................................. 

w wysokości ...................................................................................................... ………………. 

 

§ 2 

1. Dotujący zobowiązuje się do przekazania dotacji w wysokości określonej w § 1 

 na konto Inwestora w Banku ...................................................................................................  

 Nr konta ...............................................................................................................................  

 w terminie do 30 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

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



§ 3 

Komisja, o której mowa w § 10 ust. 2 „Regulaminu określającego szczegółowe zasady 

przyznania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez 

ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej do ogrzewania 

pomieszczeń lub wody” może dokonać kontroli sposobu eksploatacji zmodernizowanego 

systemu ogrzewania w terminie do 10 lat od przyznania dotacji.  

 

§ 4 

Inwestor zwróci dotację w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji źródła ciepła 

niezgodnie z zaleceniami producenta (w szczególności: stosowania paliw stałych niezgodnych 

z zaleceniami producenta, spalania odpadów), potwierdzonej przez Komisję, o której mowa w 

§ 12 „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznania i rozliczania dotacji na 

zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystania 

źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody” może dokonać kontroli 

sposobu eksploatacji zmodernizowanego na konto Urzędu Miasta Pszów w Banku 

…………………………….… Nr …………………………………..………………………… 

 

§ 5 

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

dla Dotującego. 

 
 
 
 
 

............................................................  ............................................................ 
Podpis Inwestora     Podpis Dotującego 

 


