
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.14.2022

Wójta Gminy Psary 
z dnia 4 lutego 2022 r.

Umowa o udzielenie dotacji celowej na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Psary
Nr …….………...

 
zawarta w dniu ………………... r. w Psarach pomiędzy 
Gminą  Psary z siedzibą  w Psarach 42-512, ul.  Malinowicka 4, NIP 625-244-67-73,  zwaną  dalej Gminą,
reprezentowaną przez ….…………………………………… - …………………………………………………..
a
Panią/Panem  ……………………………………….. zamieszkałą/ym  …….…………..……………………..
……………..……………...…………………………………..……, zwaną/ym dalej Wnioskodawcą.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia 3 września 2021 r., poz. 5698) zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/397/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia
2021 r.,w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej zasad
udzielania  dotacji  celowej  osobom fizycznym  oraz  trybu  postępowania  w  sprawie  udzielania  dotacji  i  sposobu  jej
rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 grudnia 2021 r., poz. 8764). strony zawierają umowę o następującej treści:
 

 § 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  udzielenie  przez  Gminę  dotacji celowej na dofinansowanie planowanego
przez Wnioskodawcę  zadania  modernizacyjnego lub inwestycyjnego  służącego ochronie środowiska,
w rozumieniu art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz.1973 z późn. zm.), opisanego w ust. 2. 

2. Wnioskodawca  zobowiązuje  się  zrealizować  zadanie  służące ochronie środowiska, polegające na
usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

3. Zadanie  będzie  realizowane  na  nieruchomości,  do  której  Wnioskodawca  posiada  tytuł  prawny,
położonej pod adresem …………………….…………………………….………., oznaczonej numerem
geodezyjnym  działki  .………..………..…..,  dla  której  prowadzona  jest  księga  wieczysta
o  numerze……………………………………/  istnieje  inny  dokument   potwierdzający  posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości ……………………………………………………………………….

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania dotacji  zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach
określonych niniejszą umową. 

5. Gmina zobowiązuje się  na warunkach określonych niniejszą  umową,  do udzielenia  Wnioskodawcy
dotacji celem zrefundowania części kosztów poniesionych  przez Wnioskodawcę w zakresie usuwania
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

§ 2  
Terminy

1.  Ustala  się  następujące  terminy  realizacji  zadania będącego  przedmiotem dotacji: 
1) rozpoczęcie zadania - od dnia zawarcia niniejszej umowy
2) zakończenie zadania - do dnia 15 października ………….

 
§ 3

Dotacja 
1. Dotacja   wynosi  1.000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla  każdej  zutylizowanej  tony

odpadów,  ale  nie  więcej  niż  6.000,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  złotych  00/100)  dla  jednego
Wnioskodawcy,  z  zastrzeżeniem,  że  kwota  dotacji  nie  może  przekroczyć  wysokości  poniesionych
wydatków związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Podstawę



wyliczenia  wysokości  dotacji  stanowi rachunek lub  faktura  VAT dokumentująca poniesione koszty
wystawione na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty.
W związku z przysługującym Wnioskodawcy prawem do obniżenia  kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT, dotacja została ustalona od kwoty netto
(jeżeli przysługuje prawo).

2. Udzielona  dotacja  nie  jest/  jest  pomocą  de  minimis/  pomocą  de  minimis  w  rolnictwie  lub
rybołówstwie,  do  której  zastosowanie  mają  przepisy  Rozporządzenia  Komisji  (UE)  Nr  1407/2013
z  dnia  18  grudnia  2013r.  w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w całości/ w części
…........  równiej  udziałowi  ….….....  (wpisać,  jeżeli  dotyczy  innego  podmiotu  niż  Wnioskodawca)
w wysokości …....…... zł, co stanowi równowartość ……….....euro.

3. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania.
4. Ustalenie ostatecznej kwoty dotacji nastąpi po złożeniu przez Wnioskodawcę  kompletnego wniosku

o wypłatę dotacji, tj:
1) rachunku lub faktury VAT dokumentującej poniesione koszty, wystawione na Wnioskodawcę wraz

z potwierdzeniem zapłaty,
2) karty przekazania odpadu.
W  przypadku  kserokopii  Wnioskodawca  potwierdza,  że  złożone  dokumenty  są  zgodne
z oryginałem i własnoręcznie je podpisuje.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 muszą spełniać następujące warunki:
1) wskazane w ust.  4 pkt 1, 2 dokumenty nie mogą  być  wystawione przed datą  zawarcia umowy

o dotację, 
2) na dokumentach wymienionych w ust.  4  pkt  1  Gmina nanosi  adnotację  o  wypłacie  dotacji  ze

środków budżetu Gminy z określeniem jej wysokości.
6. Niezłożenie  w  terminie  do  dnia 15  października  ……….  r.  wniosku  o  wypłatę  dotacji  skutkuje

pozostawieniem  wniosku  bez  rozpatrzenia  i  rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji. 
7. Dotacja   zostanie   przekazana   z   budżetu   Gminy  na   rachunek   bankowy  Wnioskodawcy

nr  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  w terminie 30 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia ………. r.

8. Przekazanie  dotacji  nastąpi  pod  warunkiem  zatwierdzenia  dokumentów  przedstawionych  przez
Wnioskodawcę, określonych w § 3 ust.  4  pkt  1-2 oraz po pozytywnym wyniku kontroli wykonania
zadania objętego dotacją przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Psary.

§ 4
Cel udzielenia dotacji 

Celem  przyznanej  dotacji  jest  rzeczywiste  usunięcie  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających
azbest na terenie Gminy Psary.

§ 5 
Kontrola 

1. Gmina  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  przestrzegania  warunków  niniejszej  umowy  oraz  oględzin
wykonania zadania objętego dotacją.

2. Wnioskodawca  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  zrealizowanego  zadania  przez
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Psary.

§ 6
Zwrot dotacji 

W razie zwrotu dotacji należne są odsetki stosowane do art. 251 par. 5 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

§ 7
Rozwiązanie umowy

1. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) zadań już zrealizowanych,
2) braków w złożonych i uzupełnionych dokumentach.

2. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.



§ 8 
Formy oświadczeń

Wszystkie  zmiany  lub  uzupełnienia  umowy,  a  także  oświadczenia  skierowane  w  związku  z  niniejszą
umową wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Uprawnienia  przysługujące  Wnioskodawcy  na  podstawie  niniejszej  Umowy  są niezbywalne. Nie
można również przenieść obowiązku do ich wykonywania. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  postanowienia „Regulaminu
udzielania  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  osobom  fizycznym  na  zadania  służące  ochronie
środowiska  w  zakresie  usuwania  i  unieszkodliwienia  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie
Gminy Psary”,  stanowiącego  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia
26 sierpnia  2021 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej  osobom fizycznym oraz trybu postępowania
w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 3 września 2021 r. , poz. 5698) zmienionej
Uchwałą  Nr XXXVIII/397/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej
osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj.
Śl. z dnia 30 grudnia 2021 r., poz. 8764).

3. Spory  dotyczące  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Gminy.

4. Umowę  sporządzono w 3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla Wnioskodawcy,  
2 egzemplarze dla Gminy.

5. Załącznikiem nr  1  do  niniejszej  umowy i  jej  częścią  integralną  jest  złożony wniosek o udzielenie
dotacji  celowej  wraz  z  pisemną  zgodą  właścicieli  nieruchomości  na  wykonanie  inwestycji
i otrzymanie dotacji przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy).

6. Załącznikiem  nr  2  do  niniejszej  umowy  i  jej  częścią  integralną  jest  klauzula  informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych.

 
7.

Gmina:                                                                                                                    Wnioskodawca: 

……………………………. ………………………………………...



Załącznik do umowy nr 2

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

1. Administratorem  Danych  jest  Wójt  Gminy  Psary  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  w  Psarach  ul.
Malinowicka 4, 42-512 Psary.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary e-mail: iod@psary.pl.

3. Celem przetwarzania danych jest prawidłowa realizacja umowy o udzielenie dotacji celowej na zadanie
modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji
na terenie Gminy Psary.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  są:  art.  6  ust.  1  lit.  b),  e)  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),  zwanego  dalej
„RODO”,  ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  oraz  Uchwała
Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania zmieniona Uchwałą
Nr XXXVIII/397/2021  Rady  Gminy  Psary  z  dnia  16  grudnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały
Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej
osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł
publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

6. Odbiorcą  Pana/Pani  danych  osobowych  mogą  być:  podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów
prawa oraz z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia

18 stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.

9. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której  dane  dotyczą,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  o  prawie  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej.

10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem podpisania umowy.
12. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji  i  nie będą

przetwarzane w celu profilowania.


