Umowa nr …………
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
zawarta w dniu ……………… w Janowie Lubelskim pomiędzy Gminą Janów Lubelski
z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
Regon: 830409590, NIP: 8621575758, reprezentowaną przez Burmistrza Janowa Lubelskiego
zwaną dalej „Gmina”
a
Panem/Panią ………………………………………………………………………………..
zam. ………………………………………………………….……, 23-300 Janów Lubelski
legitymującym się dowodem osobistym Seria ………… Nr ………………….., wydanym
przez ……………………………………, PESEL ………………………… zwanym/ą dalej
„Dotowany”
o następującej treści:
§ 1
Dotowany zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków na
- działce nr ewidencyjny: ……………………………………………………………………..
- w obrębie geodezyjnym: …………………………………………………………………....
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 137poz. 984 z późn. zm.).
§ 2
1. Na podstawie uchwały Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia
22 maja 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina zobowiązuje się do
refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Gmina przyznaje dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100),
w celu refundacji zakupu urządzeń i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie
z regulaminem określającym zasady i tryb udzielania mieszkańcom Gminy Janów
Lubelski dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. stanowiącym załącznik do uchwały, o której mowa w ust. 1, zwanym dalej

„Regulaminem”.
2. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, gdzie istnieje
techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej;
b) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
c) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;
d) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni
ścieków;
e) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej
oczyszczalni.
§3
1. Dotowany otrzymuje zwrot kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w wysokości określonej w § 2 ust. 2 umowy - po zakończeniu inwestycji i złożeniu
pisemnego wniosku wraz z kopiami dokumentów podanych w § 4 ust. 8 Regulaminu.
2. Zwrot kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości określonej
w § 2 umowy nastąpi po przeprowadzenia kontroli wybudowanej oczyszczalni ścieków
oraz spisania protokołu potwierdzającego jej wykonanie według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Zwrot kosztów zostanie przekazany przelewem na rachunek bankowy Dotowanego,
nr ………………………………………...…………., po dostarczeniu faktur i rachunków
za wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy.
4. Gmina dokona zwrotu kosztu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty
sporządzenia przez Komisję - powołaną przez Burmistrza Janowa Lubelskiego - protokołu
potwierdzającego wykonanie przydomowej oczyszczalni.
§ 4
Dotowany zobowiązuje się do:
1) bieżącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją, eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków, w sposób zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń,
2) wykorzystywania przydomowej oczyszczalni ścieków do oczyszczania wyłącznie ścieków
komunalnych, pochodzących z budynku mieszkalnego,

3) eksploatowania przydomowej oczyszczalni ścieków w sposób nie powodujący
uciążliwości ani szkód na nieruchomościach sąsiednich,
4) wykorzystania przekazanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
§ 5
1. W razie niedotrzymania warunków określonych w § 4 lub zaprzestania eksploatacji
oczyszczalni z przyczyn leżących po stronie Dotowanego, na pisemny wniosek Gminy,
Dotowany zobowiązuje się do zwrotu kwoty wymienionej w § 2 ust. 2 w terminie 30 dni od
daty doręczenia zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości eksploatacji oczyszczalni
lub zaprzestania jej działania.
2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Dotowany jest zobowiązany do
zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 6
Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
stron.
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