
(WZÓR)
U M O W A N R …………….
na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest
zawarta w dniu ………………… , pomiędzy Gminą Choczewo ,ul.  Pierwszych Osadników 17,
84 -210 Choczewo zwaną w dalszej treści umowy Gminą, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Choczewo – Wioletta Chromicz
a
…………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałym w ……………………………………………………………………………….
PESEL:……………………………………….NIP:……………………………………………
zwanym dalej Podmiotem uprawnionym
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1. Przyznanie dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest następuje:

a) na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska,
b) na podstawie Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie

przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choczewo
na lata 2014 – 2032”
c)  na  podstawie  „Szczegółowych  zasad  realizacji  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Choczewo”, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 37/2020 Wójta Gminy Choczewo z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad  realizacji  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy
Choczewo  oraz  powołania  Komisji  do  spraw  rozpatrywania  wniosków  o  dofinansowanie
do usunięcia wyrobów zawierających azbest,
d)  na  wniosek  z  dnia  …………………..  dla  nieruchomości  położonej  na  działce  nr  …........,
obręb………………w……………..(pełny adres nieruchomości) ………………………….….
§ 2. 1. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest:
……………………………….......................................................................................................
2.Zakres planowanych prac obejmuje  ........................................................................................
z powierzchni ok. ........... m2, o wadze ok. ......... Mg.
§ 3.  Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu
odpadów  zawierających  azbest  lub  transporcie,  zabezpieczeniu  i  unieszkodliwieniu  odpadów
zawierających  azbest  będzie  realizowane  przez  podmiot  posiadający  stosowne  uprawnienia
do w/w zadania, wyłoniony przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie.  
§ 4. 1. Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto: ….……………………… zł
2. Przyznana kwota dofinansowania: …………zł ( słownie złotych:..........), co stanowi....% kosztów
kwalifikowanych.
§ 5. Termin realizacji zadania: od …………………..………. do ………………………………….
§ 6.  1. Ostateczne kwoty, o których mowa w § 4 będą wynikały z rzeczywistej ilości usuniętych
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, wynikających z protokołu odbioru odpadów
zawierających azbest (stwierdzenia usunięcia wyrobów zawierających azbest), sporządzonego przez
wykonawcę.
2.  Jeżeli  ostateczna  ilość  unieszkodliwionych  odpadów  zawierających  azbest  będzie  większa
od szacowanej,  wskazanej  we wniosku o dofinansowanie do usunięcia  wyrobów zawierających
azbest  oraz  w  §  2  ust.  2  niniejszej  umowy,  Podmiot  uprawniony  pokryje  koszty  związane



z  demontażem,  zbieraniem,  transportem  i  unieszkodliwieniem  bądź  transportem
i unieszkodliwieniem powstałej różnicy w ilości odpadów zawierających azbest.
3.  W  przypadku,  gdy  koszt  demontażu,  zbierania,  transportu  i  unieszkodliwienia  odpadów
zawierających azbest  bądź transportu i  unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest będzie
przekraczał koszt kwalifikowany, kwota wynikająca z różnicy będzie poniesiona przez Podmiot
uprawniony.
4. W przypadku, gdy ostateczna ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest będzie
mniejsza  od  szacowanej,  wskazanej  we  wniosku  o  dofinansowanie  do  usunięcia  wyrobów
zawierających  azbest  oraz  w  §  2  ust.  2  niniejszej  umowy,  Podmiot  uprawniony  pokryje
jedynie ........... % kosztów kwalifikowanych.
5.  Na  kwotę,  o  której  mowa  w  ust.  2  –  4  Podmiot  uprawiony  otrzyma  fakturę/rachunek
od wykonawcy.
§  7.  Komisja  do  spraw  rozpatrywania  wniosków  o  dofinansowanie  do  usunięcia  wyrobów
zawierających  azbest  ma  prawo  do  przeprowadzenia  oględzin  nieruchomości,  z  której  planuje
się usunięcie wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.
§ 8. 1. Podmiot uprawniony oświadcza, że zapoznał się z treścią Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta
Gminy Choczewo z dnia  06 maja 2020 r.,  w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad realizacji
Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Choczewo  oraz
powołania Komisji  do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów
zawierających azbest.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się w formie pisemnej o zmianach danych
adresowych  i  innych  okolicznościach,  mogących  mieć  wpływ  na  prawidłowe  wykonanie
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 9. Niniejsza Umowa na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest może zostać
wypowiedziana  przez  Gminę  w  razie  niezachowania  jej  warunków,  a  w  szczególności
gdy Podmiot uprawniony :
1)  Nie złoży przed rozpoczęciem prac w Urzędzie Gminy w Choczewie pozwolenia na roboty
budowlane z Wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
2) Nie udostępni nieruchomości w terminie uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą.
§  10.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
§  11.  1.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2.  Sprawy sporne,  których strony nie  będą w stanie załatwić we własnym zakresie  rozstrzygać
będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gminy.
§ 12.  Umowę sporządzono  w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa dla  Gminy  i  jeden
dla Podmiotu uprawnionego.

Gmina Choczewo          Podmiot uprawniony

………………………….       …………………………….

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy Choczewo
…………………………..


