U M O W A REN.6222. .2016.U.
o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu grzewczego
na system proekologiczny prowadzący do poprawy stanu środowiska
zawarta w Leśnicy, w dniu ……………………. pomiędzy Gminą Leśnica z siedzibą w Leśnicy
ul. 1 Maja 9, reprezentowaną przez Łukasza Jastrzembskiego - Burmistrza Leśnicy
a
panem …………………………………….., zamieszkałym w ………………… ul.
………………………, 47-150 ……………………………. właścicielem budynku położonego
w ………………….……….………… (działka numer ............ karta mapy ............
KW..................................... ), zwanym dalej beneficjentem.

§1
Beneficjent zobowiązuje się do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny
prowadzący do poprawy stanu środowiska.
§2
Na podstawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na
dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, przyjętego Uchwałą Nr XIX/95/16
Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. i w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji
na zmianę systemu grzewczego, Gmina Leśnica zobowiązuje się do refundacji beneficjentowi
części kosztów zmiany systemu grzewczego z budżetu gminy w ramach posiadanych środków
w wysokości 50 % poniesionych kosztów nie więcej jednak jak 2 000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych).
§3
1. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi beneficjent i nie mogą być one
przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.
2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia……………., termin zakończenia …………….. .
§4
1. Beneficjent otrzymuje zwrot części kosztów zmiany systemu grzewczego ze środków
budżetu gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy – po zakończeniu
inwestycji potwierdzonej protokołem oraz po złożeniu dokumentów, o których mowa
w Rozdziale 4 uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy wskazanej w § 2 umowy.
2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia
przez Burmistrza Leśnicy kwoty dofinansowania.
§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 sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Gminy Leśnica.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Leśnica

Beneficjent

Leśnica, dnia ......................................
PROTOKÓŁ
potwierdzający zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny
w budynku nr ……. położonym w ………………….……….……… (działka numer ............
karta mapy ............ KW......................................... ).
Pan(Pani)* ........................................................................... zgłosił(a)* w Urzędzie Miejskim
w Leśnicy wymianę systemu grzewczego na system proekologiczne.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ............................ oraz na podstawie złożonych
dokumentów:
1.
zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Leśnicy oddania do użytku przedsięwzięcia,
2.
imiennego dowodu zakupu wraz z montażem i rozruchem,
3.
dokumentacji odbiorowej, którą stanowią:
a) w przypadku urządzeń grzewczych wymienionych w § 1.2. pkt 1) do 3) regulaminu:
protokół odbioru i uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego
instalatora i opinia Zakładu Kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia
urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni,
b) w przypadku pozostałych urządzeń grzewczych: protokół odbioru i uruchomienia
instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora;
4.
zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji,
potwierdzający spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych na "znak bezpieczeństwa
ekologicznego" w klasie "A".
5.
kopia dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierająca dane odnośnie paliwa
dedykowanego do kotła.
potwierdza się / nie potwierdza się* zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny
zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku oraz regulaminem przyznawania dotacji
celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów
grzewczych.
Powyższy protokół jest podstawą refundacji części kosztów przez Gminę Leśnica na
warunkach określonych w umowie Nr .................... .
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Protokół podpisano w obecności:
Gmina Leśnica

Beneficjent

1.…………………………………………………………..……..

1. …………………………………………………………..……..

2. …………………………………………………………..……..

2. …………………………………………………………..……..

3. …………………………………………………………..……..

3. …………………………………………………………..……..

* niepotrzebne skreślić

