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UMOWA Nr ……./20…. 
 

zawarta w dniu ............................. w Tuliszkowie pomiędzy  

Gminą i Miastem Tuliszków reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków  – Krzysztofa 

Romana, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, NIP 668-19 29 905 zwaną dalej „Gminą”,  

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zam.………………………………………………………………………………………………........................................................ 

PESEL …………………………………………………………………………………………………................................................... 

zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”  

W związku z otrzymanym przez Gminę dofinansowaniem na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest, Strony postanawiają, co następuje.  

§ 1 

Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oznaczoną 

numerem geodezyjnym ……………………………………….., położoną w m. 

…………………….……………...……….…………., nr Księgi Wieczystej ...………………………….................................... 

wynikające z tytułu własności /współwłasności 

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

 

§ 2 

1. Wnioskodawca oświadcza, że zamierza usunąć wyroby zawierające azbest z nieruchomości 

określonej w § 1 i pokryje koszty z tym związane.  

2. Szacunkowa Ilość odpadów zawierających azbest:  

a) odbiór, transport i unieszkodliwianie - ………………………………………(Mg) 

b) demontaż, transport i unieszkodliwianie - ………………………………… (Mg)  

3. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. 

4. Planowany  termin realizacji zadania:  

a) Termin rozpoczęcia ………………………………………… 

b) Termin zakończenia………………………………………… 

5. Szacunkowa Wysokość zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2 wyniesie ………………… 

6. Gmina i Miasto Tuliszków dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę, na 

wykonanie zadania o którym mowa w  § 2 ust 2 jednak nie więcej niż do kwot:  

a) za łącznie przeprowadzony  demontaż, transport i unieszkodliwianie: 461,11 zł netto za 
każdy Mg odpadów  (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 11/100) +8% VAT, 

b) za łącznie przeprowadzony  transport i unieszkodliwianie: 276,85 zł netto za każdy Mg 
odpadów (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) +8% VAT 

7. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez wnioskodawcę, tj.: 

− oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  
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Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 

649) zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-

cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione 

składowisko, 

− karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą 

przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów 

niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko 

odpadów zawierających azbest, 

− faktury VAT za wykonanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

wystawionej na Wnioskodawcę.   

W terminie  10 dni roboczych od daty zakończenia zadania o którym mowa w w §2 ust. 4 lit b  

8. Dofinansowanie zostanie przekazane  przelewem na konto Wnioskodawcy wskazane we 

wniosku w terminie 14 dni od daty ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania  

§ 3 

1. Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 2 ust. 2 będzie podmiot 

wyspecjalizowany w tym celu, posiadający odpowiednie zezwolenia na prowadzenie prac 

w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wybrany przez Wnioskodawcę. 

2. Podmiot o którym mowa w ust 1  będzie dokonywać odbioru lub demontażu pokrycia 

zawierającego azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca 

unieszkodliwiania. 

3. Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przez Wnioskodawcę z podmiotem, 

o której mowa w ust. 1.  

§ 4 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich 

w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie 

wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.  

 

§ 5 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać 

polubownie, a w razie wyczerpania tych możliwości właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla Gminy.  

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 – Gmina, 1 – Wnioskodawca.  

 

Gmina          Wnioskodawca 


