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UCHWAŁA NR 20/IV/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów 
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy konopiska 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 403 ust. 2-6 w związku z art. 400a ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm/ zmienionej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 229, poz. 1498/ 

Rada Gminy Konopiska Uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Konopiska 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni of ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.

REGULAMINU UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOFINANSOWANIA DO PONIESIONYCH
KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA
TERENIE GMINY KONOPISKA

Zalacznik1.pdf




REGULAMINU UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM DOFINANSOWANIA DO PONIESIONYCH 
KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE 


GMINY KONOPISKA 


§1. 


 


1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dofinansowania w formie 


dotacji, w rozumieniu art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 


środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm), do poniesionych kosztów 


usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, związanych z likwidacją pokryć 


dachowych i elewacji wykonanych z eternitu, z budynków mieszkalnych i gospodarczych 


zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska. 


2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami lub 


użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy i zamierzają 


przystąpić do wymiany pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z materiałów 


zawierających azbest z obiektów budowlanych przeznaczonych w całości na cele 


mieszkaniowe oraz z budynków gospodarczych. 


3. Dofinansowanie na w.w prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu (budynek 


mieszkalny, budynek gospodarczy), przy czym istnieje możliwość dofinansowania w 


jednym roku zarówno prac prowadzonych na budynku mieszkalnym i gospodarczym 


znajdujących się na jednej posesji, pod warunkiem oddzielnego udokumentowania prac 


związanych z usunięciem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  


 


§2. 


 


1. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest 


i utylizacją odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie pokrycia dachowego lub 


elewacji, obejmujące: 


- rozbiórkę pokrycia lub elewacji z płyt zawierających azbest, 


- zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na 


składowisku posiadającym stosowne zezwolenie, 


- odkurzenie powierzchni z pyłów azbestowych. 


2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów 


azbestowych innymi materiałami budowlanymi. 


3. Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 80 % udokumentowanych kosztów brutto 


związanych z usunięciem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie 


pokrycia dachowego i elewacji lecz nie więcej niż 2500 zł brutto (słownie: dwa tysiące 


pięćset złotych 00/100). 


 


§ 3. 


 







Dofinansowanie, o którym mowa § 2 ust. 1, polega na refundowaniu poniesionych przez 


wnioskodawcę i udokumentowanych kosztów usunięcia azbestu i wypłacane jest po 


zakończeniu zadania i przedłożeniu odpowiednich dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 


1. 


§4. 


 


Prace o których mowa w § 2 pkt 1 mogą realizować jedynie wykonawcy: 


1. Posiadający aktualne decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport 


odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 


2. Mający przeszkolonych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace, w zakresie 


bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 


azbest. 


3. Posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie 


prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie 


azbestu. 


 


§5. 


1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest 


składa się w tutejszym Urzędzie. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego 


regulaminu. 


2. Wniosek o którym w ust 1 powinien zawierać: 


- Dokładne dane osobowe wnioskodawcy. 


- Określenie nieruchomości na której mają być wykonane prace przewidziane do 


dofinansowania, 


- Opis wymiany pokrycia dachu bądź elewacji, 


- Termin zakończenia remontu, 


- Wysokość nakładów poniesionych na prace określone w § 2 pkt 1, 


- Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu utylizacji. 


3. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, Wójt informuje wnioskodawcę o 


występujących we wniosku uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 14 dni 


powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 


4. Wójt dokonuje weryfikacji wniosków przeznaczonych do dofinansowania, po czym 


powiadamia wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania bądź odmowie 


udzielenia dofinansowania. 


 


§6 


 


Podstawę otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 2, stanowi umowa zawarta 


pomiędzy Wójtem a wnioskodawcą. Wzór umowy określa załącznik nr 5 do niniejszego 


regulaminu. 


 Umowa zawiera w szczególności: 







- oznaczenie stron umowy, 


- szczegółowe określenie zadania, 


- wysokość i termin przekazania środków przyznanych na dofinansowanie zadania, 


- udział środków własnych wnioskodawcy, 


- zakres i sposób rozliczenia zadania, 


- zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy, 


- warunki rozwiązania umowy. 


 
§7 


 


Do wniosku o którym mowa w § 5 należy dołączyć:  


- kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do 


prowadzenia prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu  


- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt 


notarialny, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie 


prawa własności).  


- Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu 


architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Częstochowie), w przypadku 


zmiany konstrukcji dachu kserokopię pozwolenia na budowę. 


- Kserokopię zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do organu nadzoru budowlanego oraz do 


okręgowego inspektora pracy. 


- Kserokopię oświadczenia WYKONAWCY o prawidłowości wykonania prac oraz o 


oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 


i sanitarnych. 


- kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 


przez uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania 


odpadu zgodnie z obowiązującym wzorem określonym Ministra Środowiska 


- Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o 


wykonaniu wszystkich prac o których mowa w § 2 przez uprawnionego wykonawcę 


(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 


- Upoważnienie dla Komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w ciągu trzech lat od 


daty otrzymania dofinansowania (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminy). 


- informację o uzyskanym efekcie ekologicznym, wg. wzoru jak w zał. nr 4 do niniejszego 


regulaminu. 


 
§8 


 


Dofinansowania nie otrzymują te osoby fizyczne, które we własnym zakresie zdjęły i 


wywiozły odpady azbestowe pochodzące z budynków, do których mają tytuł prawny i nie 


posiadają w tym zakresie dokumentacji, o której mowa w § 7. 


§ 9 







1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy, która ustala wysokość 


kwoty dofinansowania. 


2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń. 


3. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków 


przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w 


pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie 


dofinansowania. 


§ 10 


Wypłata kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonana będzie w kasie  Urzędu Gminy 


lub na wskazany rachunek bankowy, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku 


wystawionego przez przedsiębiorcę wymienionego w § 4 i przeprowadzeniu przez Komisję ds. 


rozpatrywania wniosków, wizji z udziałem wnioskodawcy w celu stwierdzenia wykonania wymiany 


lub likwidacji pokrycia dachowego bądź elewacji zgodnie ze złożonym wnioskiem. 


 


§11 


Dofinansowaniu podlegają również prace wymienione w §2 ust. 1 przeprowadzone przed wejściem 


w życie niniejszego regulaminu, ale nie wcześniej niż w styczniu 2010r (termin rozpoczęcia prac 


demontażowych), przez przedsiębiorcę wymienionego w §4 z zastrzeżeniem §8 pod warunkiem 


spełnienia wymogów określonych w niniejszym regulaminie.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych 
kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy konopiska 


 
 


WNIOSEK 
 


o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych 


 
CZĘŚĆ l - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 


1. Informacja o Wnioskodawcy: 


a) osoba fizyczna: 


- Imię ......................................................................................................................................... 


- Nazwisko ................................................................................................................................. 


- Adres zameldowania: 


 ulica ............................................................................ nr domu ............................................ 


 miejscowość .................................................... tel. .................................................................. 


b) osoba prawna: 


- nazwa...................................................................................................................................... 


- siedziba.................................................................................................................................... 


2. Adres przeprowadzonej wymiany / likwidacji pokryć dachowych lub elewacji: 


ulica ..................................................................... nr domu .................................................... 


miejscowość ........................................................... tel ...................................... 


3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji: 


- rodzaj powierzchni (dach / elewacja) 


......................................................................................... 


- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji................................................. 


- nazwa i adres wykonawcy wymiany / likwidacji ..................................................................... 


- rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski) ................................................................................ 


4. Termin zakończenia wymiany pokrycia dachowego lub elewacji 


........................................... 


5. Wysokość poniesionych nakładów za utylizację płyt eternitowych zawierających azbest: 


     ……………………………………………. 


6. Wnioskowana kwota dofinansowania: ................................................................................. 


słownie:...................................................................................................................................... 


7. Oświadczenie właściciela o dokonaniu utylizacji:.................................................................. 


(podpis wnioskodawcy) 


 


 


 


.............................................. dnia ...............................                      ...................................... 


   (podpis wnioskodawcy) 







 
CZĘŚĆ II - WYPEŁNIA KOMISJA  
8. Opinia Komisji:  


 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


...................................................................................................................................................... 


 
 
 
……………………………. dnia ………………………….                                          ………………………………… 


podpis Komisji 
 
9. Zatwierdzenie: 
 
 
 
 
         …………………………………..     …………………………………… 
         Skarbnik  Gminy Konopiska                                                           Wójt Gminy Konopiska 
 
 


Załączniki 
1. kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia prac 
rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Konopiska (oryginał faktury do wglądu) 
2. kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi 
wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności).  
3. Kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - budowlanego 
(Starostwo Powiatowe w Częstochowie), w przypadku zmiany konstrukcji dachu kserokopię pozwolenia na 
budowę. 
4. Kserokopię zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do organu nadzoru budowlanego oraz do okręgowego 
inspektora pracy. 
5. Kserokopię oświadczenia WYKONAWCY o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 
6. kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przez 
uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania odpadu zgodnie z 
obowiązującym wzorem określonym Ministra Środowiska 
7. Oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich 
prac o których mowa w § 2 przez uprawnionego wykonawcę. 
8. Upoważnienie dla Komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w ciągu trzech lat od daty otrzymania 
dofinansowania. 
9. Informację o uzyskanym efekcie ekologicznym. 







Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych 
kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy konopiska 


 


OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ O WYKONANIU WSZYSTKICH 


PRAC O KTÓRYCH MOWA W § 2 PRZEZ UPRAWNIONEGO WYKONAWCĘ 


 


………………………………………………..             ……………………………………………… 
                     (imię i nazwisko)        (miejscowość, data) 


 


……………………………………………….. 


……………………………………………….. 
                      (adres) 


 


OŚWIADCZENIE 


 


Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym 


dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 


zawierających azbest na terenie Gminy Konopiska. Prace związane z demontażem, 


transportem i utylizację płyt wykonał uprawniony wykonawca – Firma 


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


 


 


 


 


 


         …………………………………………… 
    (podpis wnioskodawcy) 


 


 


 


 


 


 


 







Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych 
kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy konopiska 


 


UPOWAŻNIENIE DLA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI NIERUCHOMOŚCI W 
CIĄGU TRZECH LAT OD DATY OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA 


 


………………………………………………..             ……………………………………………… 
                     (imię i nazwisko)        (miejscowość, data) 


 


……………………………………………….. 


……………………………………………….. 
                      (adres) 


 


UPOWAŻNIENIE 


 


Niniejszym upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w ciągu trzech 


lat od daty otrzymania dofinansowania w zakresie przedmiotu dofinansowania tj. utylizacji 


odpadów azbestowych po wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest. 


 


 


 


 


 


 


         …………………………………………… 
    (podpis wnioskodawcy) 


 


 


 


 


 







Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych 
kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy konopiska 


 
 


INFORMACJA O UZYSKANYM EFEKCIE EKOLOGICZNYM 


w ramach umowy dofinansowania 


Nr ………………………z dnia…………………………. 


 


Właściciel nieruchomości: 


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


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


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


Adres nieruchomości, nr działki: 


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


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


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


Nr umowy dotacji: .................………………………………….………………… 


 


Zestawienie ilości unieszkodliwionych odpadów 


Powierzchnia pokrycia dachowego [m2] ………………………...……………… 


Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [Mg]: 


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


Miejsce unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest: 


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


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


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


 


Miejscowość, dnia ........................................... 


 


…………………………………………… 
    (podpis wnioskodawcy) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych 
kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy konopiska  


 


UMOWA DOTACJI NR ………/………. 
 


Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy  


Gminą Konopiska z siedzibą ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, reprezentowaną przez: 


1……………………………………………………. 


zwaną w dalszej części umowy „Dotującym” 


a właścicielem ……………..…………………………. zamieszkałym/łą w ………………………………………………........... 


…………………………………………… legitymującym/ą się dowodem osobistym Nr ……………………………………. 


zwanym/ą dalej „Dotowanym”,  


 


§ 1 


Przedmiotem umowy jest dotacja udzielana osobie fizycznej z tytułu poniesionych kosztów 


usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest związanych z likwidacją 


……………………………………….. z nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………… 


przy ul. …………………………………….. nr budynku …………………. (działka nr ewid ……………………..….) na 


terenie Gminy Konopiska ze środków budżetu Gminy.   


 


§ 2 


Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest Uchwała Nr ………………..…………. Rady Gminy Konopiska 


z dnia …………………….…….. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym 


dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 


azbest na terenie Gminy konopiska. 


 


§ 3 


1. Dotujący zrekompensuje Dotowanemu część kosztów rozbiórki, zabezpieczenia, transportu i 


utylizacji przedsięwzięcia wymienionego w §1 w wysokości 80 % udokumentowanych kosztów 


brutto powstałych przy wymianie ……………………….………….. lecz nie więcej niż 2500 zł brutto 


(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 


2. Ostateczna wartość dofinansowania zadania zostanie określona na podstawie masy odpadów 


azbestowo – cementowych przekazanych do utylizacji wynikającej z karty przekazania odpadu i 


faktury VAT za wykonaną usługę.  


 


§ 4 


1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust 1 zostanie przekazane przelewem na konto Dotowanego 


w banku …………………….…………………………… nr rachunku: ………..…………………………………………………….... 


/ wypłacone w kasie Urzędu Gminy w Konopiskach w terminie 30 dni od daty wykonania prac, o 


których mowa w §1 oraz złożeniu kompletnego wniosku o udzielenie dofinansowania wraz z 


następującymi dokumentami: 


- kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do 


prowadzenia prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Konopiska 







- kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, 


odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa 


własności).  


- kserokopię zgłoszenia robót przez WNIOSKODAWCĘ do właściwego organu architektoniczno - 


budowlanego (Starostwo Powiatowe w Częstochowie), w przypadku zmiany konstrukcji dachu 


kserokopię pozwolenia na budowę. 


- kserokopię zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do organu nadzoru budowlanego oraz do 


okręgowego inspektora pracy. 


- Kserokopię oświadczenia WYKONAWCY o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 


terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 


- kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 


przez uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania odpadu 


zgodnie z obowiązującym wzorem określonym Ministra Środowiska 


- oświadczenie WNIOSKODAWCY o zapoznaniu się z regulaminem oraz o wykonaniu wszystkich 


prac przez uprawnionego wykonawcę,  


- upoważnienie dla Komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w ciągu trzech lat od daty 


otrzymania dofinansowania, 


- informację o uzyskanym efekcie ekologicznym 


2. W przypadku, gdy przedłożone przez Dotowanego dokumenty lub dane w nich zawarte wymagać 


będą dodatkowych czynności wyjaśniających, Dotujący może wstrzymać wypłatę dofinansowania 


do czasu ich zakończenia. Jeżeli w wyniku czynności wyjaśniających zostanie ustalone, że 


Dotowany złożył nieprawdziwe oświadczenie, podał nieprawdziwe dane, przedłożył fałszywe lub 


zawierające nieprawdziwe dane dokumenty, Dotujący zwolniony jest z przekazania 


dofinansowania objętego niniejszą umową. 


 


§ 6 


Dotowany zobowiązuje się do zapewnienia Dotującemu prawa kontroli nad wykonywaniem prac, 


objętych dofinansowaniem, w tym wstępu na teren nieruchomości, o której mowa w § 1 w 


każdym czasie, pod rygorem utraty prawa do dofinansowania. 


 


§ 7 


Wszystkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 


nieważności. 


 


§ 8 


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 


cywilnego. 


 


§ 9 


Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 


Dotującego i 1 egz. dla Dotowanego. 


 


DOTUJĄCY        DOTOWANY 


 









