
 
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 

UMOWA NR ……………………… 

na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków 

RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi 

w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” 

zawarta w dniu ………………………………………..……… pomiędzy: 

Gminą Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów reprezentowaną przez 

Panią Sybillę Stelmach – Wójta Gminy Popielów 

z kontrasygnatą 

Panią Magdalenę Gandyra  – Skarbnik Gminy Popielów 

zwanej dalej Gminą 

a 

Panią/Panem ……………………………………………….., 

zamieszkałą/-ym w: ……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Beneficjentem 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę Popielów dotacji Beneficjentowi 

na dofinansowanie zadania polegającego na zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego 

na paliwie stałym na : …………………………….…………………………………………… pod adresem: 

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

zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 30 lipca 

2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz 

z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych 

na terenie Gminy Popielów” (z późn. zm.). 



§ 2 

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 

……………................................................., zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do montażu (wymiany) kotła zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). 

3. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe eksploatowanie 

i funkcjonowanie kotła. 

4. Beneficjent zobowiązuje się, że po zrealizowaniu zadania ekologiczny system będzie stanowił jedyne 

źródło ogrzewania budynku. 

5. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi 

załącznikami w terminie 14 dni od daty zapłacenia ostatniej faktury. 

6. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania przez okres 5 lat od ostatniej płatności dokonanej przez 

instytucję Zarządzającą  RPO WO 2014-2020, przez co rozumie się właściwą eksploatację kotła 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

§ 3 

1. W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela Beneficjentowi dotacji w wysokości 

……………………… brutto (słownie złotych:………………………………………………………………………………………….). 

2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Beneficjentowi na rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania przez Gminę środków finansowych przekazanych przez Instytucję Zarządzającą 

RPO WO 2014-2020 oraz złożenia kompletnego wniosku o przekazanie dotacji. 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: 

a) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń itp.; 

b) opłaty przyłączeniowe; 

c) opracowanie dokumentacji projektowej; 

d) wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, które nie są związane bezpośrednio 

z inwestycją; 

e) zakup źródeł grzewczych, które nie spełniają warunków realizacji projektu; 

f) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

g) wykonanie prac zrealizowanych przed datą zawarcia umowy z Gminą; 

h) instalacja ekologicznego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych. 



4. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja w danym roku budżetowym, musi zostać wykonane 

i rozliczone w tym samym roku budżetowym. 

5. Za termin i sposób rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o przekazanie 

dotacji wraz z załącznikami został złożony w Urzędzie Gminy w Popielowie. 

6. Dofinansowanie zostanie udzielone na pokrycie udokumentowanych kwalifikowanych kosztów 

inwestycyjnych, zgodnie z § 1 oraz § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż: 34% w ramach RPO WO 2014-

2020 Działanie 5.5 Ochrona powietrza. Pozostałe koszty stanowią wkład własny wnioskodawcy. 

7. Koszty niezbędnych prac termomodernizacyjnych nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu. 

8. Dla lokali/budynków, w których na części powierzchni jest prowadzona działalność gospodarcza, 

dotacja nie jest udzielana w pełnej wysokości. W takim przypadku dopuszcza się udzielenie 

częściowej dotacji na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, która zostanie wyliczona 

proporcjonalnie, biorąc pod uwagę koszty poniesione na całe zadanie, w stosunku do powierzchni 

części lokalu lub budynku nieprzeznaczonej pod działalność gospodarczą. 

9. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w przypadku: 

a) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji, 

b) nieprzestrzegania ustaleń regulaminu udzielania dotacji lub niniejszej umowy, 

c) gdy wykonana wymiana kotła nie spełnia wymogów ochrony środowiska, 

d) niewłaściwej eksploatacji kotła. 

§ 4 

Gmina zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia w terminie do 5 lat od daty przyznania dofinansowania, kontroli wykonania 

zadania określonego w § 1 oraz wypełniania przez Beneficjenta warunków niniejszej umowy. 

Beneficjent zobowiązany jest do poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji 

projektu przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020.  

b) wezwania Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie 

ustaleń niniejszej umowy. 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, 
właściwy dla Gminy Popielów. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i dwóch 
dla Gminy. 

GMINA POPIELÓW   BENEFICJENT 

  



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Art. 13 RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 
tel: (77) 469 20 27, e-mail: ug@popielow.pl (dalej: Administrator danych). 

2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny 
z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 
w następujących celach: 

- realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy o udzielanie dotacji celowej w związku z Pani/Pana 
deklaracją wzięcia udziału w programie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ekologiczne, 

- wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych 
z udzieleniem i rozliczeniem przyznanej dotacji, 

- dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
w związku z zawarciem i realizacją umowy, 

- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 9 ust. 2 lit. f RODO. 
5. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych 

w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmiot realizujący zadania z zakresu 
obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty 
zaangażowane w realizację „Wymiana indywidualnych źródeł  ciepła na bardziej ekologiczne wraz 
z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy 
Popielów”. Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym 
do doręczenia korespondencji, oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, oraz nie 
będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego 
na profilowaniu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu 
o następujące kryteria: 
- czas obowiązywania umowy, 
- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu 

obowiązywania umowy tj. 5 lat, 
- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, zaś konsekwencją 
niepodania danych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy. 

mailto:iod@popielow.pl

