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UMOWA nr ……………………………………….        
 
zawarta w dniu ………………. 2015r. w Drawsku Pomorskim,  pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim z siedzibą ul. 

Podmiejska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-00-88-877, REGON 331101673 zarejestrowanym 

w IX Wydziale Gospodarczym – Sądu Rejonowego w Koszalinie pod numerem KRS 0000057523, o 

kapitale zakładowym 23.938.000,00zł, zwanym dalej Spółką, którą  reprezentuje : 

1. Piotr Matusiak  – Prezes Zarządu, 

a 

1   ………………………………………………………...PESEL …………………………………………  ,  
 
2 .………………………………………………………… PESEL ………………………………………… ,  

Zamieszkałym/ą  …………………………………………………………………………………………….. , 

Zwanym/ą/ dalej Beneficjentem końcowym przedsięwzięcia, o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i 

finansowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu budynków  do 

istniejącego   zbiorczego systemu kanalizacyjnego z udziałem dofinansowania z Programu 

priorytetowego Narodowego (Wojewódzkiego) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków lokalnych oczyszczalni 

ścieków i sieci kanalizacji sanitarnych oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego" w ramach programu „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w 

Gminie Drawsko Pomorskie” 

2. Przedsięwzięcie będzie finansowane w następujący sposób: 

a. 40 % kosztów z dotacji pozyskanej na ten cel z NFOŚiGW przez Spółkę  

b. 60 %  kosztów  ze środków przekazanych przez Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia 

na wyodrębniony rachunek Spółki 

§ 2 

1. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia oświadcza, że jest właścicielem/współwłaścicielem  

nieruchomości* zabudowanej budynkiem oznaczonej jako działka geodezyjna nr…., w miejscowości 

…………..,  opisanej w KW ……………, 

2. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia  oświadcza ,że posiada pisemną  zgodę właściciela 

/współwłaścicieli  nieruchomości *zabudowanej budynkiem oznaczonej jako działka geodezyjna 

nr……………………., w miejscowości ……………………….., nr  domu…………………., opisanej  

w KW ……………na realizację postanowień niniejszej umowy,  którą przedłoży na wezwanie spółki.  

3. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia  udostępni  nieruchomość w celu przeprowadzenia 

niezbędnych prac związanych z podłączeniem budynków do istniejącego lub będącego w trakcie 

realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz zapewni ten dostęp Spółce lub podmiotom przez 

nią wskazanym, przez cały czas trwania umowy. 

4. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia oświadcza, że nieruchomość zgłaszana w ramach 

przedsięwzięcia jest zabudowana, a zgłaszany budynek jest użytkowany bądź będzie użytkowany w 

dniu otrzymania pomocy. 
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5. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia  oświadcza, ze nieruchomość zgłaszana w ramach 

przedsięwzięcia jest wykorzystywana w celach mieszkaniowych, socjalno-bytowych i nie służy 

wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. 

6. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia  wyraża zgodę lub dysponuje zgodą 
właściciela/współwłaścicieli  ww. nieruchomości na nieodpłatne umieszczenie  na jej terenie ww. 
podłączenia. 

7. Spółka oświadcza że zawarła z Narodowym (Wojewódzkim) Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w …………. umowę  nr ………………….. z dnia ……………… roku  
o dofinansowanie z Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
lokalnych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnych oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego" w ramach programu „Budowa podłączeń do systemu 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Drawsko Pomorskie” 

8. Spółka zapewnia, że będzie korzystała z udostępnionej nieruchomości  wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem określonym w niniejszej umowie. 

9. Spółka oświadcza, że roboty budowlane związane z budową podłączeń do systemu kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Drawsko Pomorskie będą przeprowadzone w okresie kwiecień 2016 - lipiec 
2016. 

§ 3 

1. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia zobowiązuje się do: 

a. terminowego dostarczanie wymaganych dokumentów (w tym dokumentu potwierdzającego tytuł 
prawny do nieruchomości), 

b. udostępnienia Spółce lub osobom przez nią wskazanym, nieruchomości określonej w § 2 ust. 1 
lub 2, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z podłączeniem budynków do 
kanalizacji oraz dokonywania prac remontowo eksploatacyjnych oraz kontroli wykonanych robót 
przez cały czas trwania umowy, 

c. przekazania placu budowy (nieruchomości) w celu wykonania przedmiotu umowy, 

d. usunięcia elementów zagospodarowania terenu  uniemożliwiających prowadzenia robót 
ziemnych związanych z ułożeniem rurociągów ,tj. rozbiórka kostki lub płyt chodnikowych, 
przesadzenie lub wycinka drzewek ,likwidacja oczek wodnych. altanek, huśtawek itp., 

e. odtworzenia elementów zagospodarowania terenu określonych w punkcie d) oraz 
przygotowanie podłoża i zasiew trawy,  odtwarzanie chodników, alejek  itp.,  

f. terminowego regulowania należności określonych w § 4, , 
g. podpisania ze Spółką umowy na odbiór ścieków niezwłocznie po sporządzeniu protokołu 

odbioru  robót dotyczących nieruchomości, 
h. eksploatowania przyłącza kanalizacji sanitarnej wybudowanego w ramach niniejszej umowy 

przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia i rozliczenia całości przedsięwzięcia.  

2.Spólka zobowiązuje się do: 
a. wyłonienia wykonawcy robót  

b. ustalenia harmonogramu realizacji projektu 

c. ustalenia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac 

d. przeprowadzenia odbiorów końcowych  

e. rozliczenia finansowego całości przedsięwzięcia  

f. podpisania z Beneficjentem  końcowym przedsięwzięcia  umowy na odbiór ścieków 

niezwłocznie po sporządzeniu protokołu odbioru robót dotyczących przyłączenia nieruchomości 

do sieci kanalizacji sanitarnej 
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§ 4 

1. Szacunkowa  wartość przedsięwzięcia,  ustalona została indywidualnie dla Beneficjenta końcowego 

przedsięwzięcia na podstawie cen jednostkowych  kosztorysu ofertowego wybranego w przetargu 

wykonawcy robót  oraz ilości nakładów pracy z dokumentacji projektowej  i wynosi :  

……………………………………….. słownie  : …………………………………………………….…… . 

2. Szczegółowe zestawienie kosztów  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Ostateczna wartość przedsięwzięcia,  ustalona zostanie powykonawczo, indywidualnie dla 

Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia na podstawie cen jednostkowych  kosztorysu ofertowego 

wybranego w przetargu wykonawcy robót  oraz faktycznych ilości nakładów pracy jaka została 

wykonana w celu budowy przyłącza. 

4. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia, w wysokości 60 % ostatecznej wartości podłączenia tj………..…zł       

słownie: ……………………………………………………………………………………………………. . 

 

§ 5 

1. Wpłata środków o których mowa w § 4 ust. 3 zostanie dokonana w następującej 

wysokości i terminach: 

     a. I rata wynosząca 25 % wartości wkładu własnego Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 zostanie wpłacona w ciągu 30 dni od momentu podpisania  niniejszej 

umowy na rachunek Spółki,  tj. ………………………………………………………. .  

b. II rata, stanowiąca pozostałą część wkładu własnego Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia o 

którym mowa w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem  § 4 ust. 3 nastąpi po rozliczeniu końcowym 

przedsięwzięcia, w równych ratach w ciągu okresu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na 

realizację Programu, w nieprzekraczalnych terminach określonych w załączniku Nr 2 do umowy. 

2. W przypadku dokonania wpłaty przez Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia kwoty określonej w 

ust. 1 punkcie a  i niezrealizowania przedsięwzięcia z przyczyn leżących po stronie Spółki cała kwota 

zostanie zwrócona  Beneficjentowi końcowemu przedsięwzięcia przez Spółkę  na wskazane konto. 

§ 6 

Po zakończeniu prac budowlanych, przyłącze  wykonane w ramach przedsięwzięcia pozostanie 

własnością Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia. 

§ 7 

 Umowę zawiera się na okres trwałości całości projektu tj. 5 lat od zakończenia i rozliczenia 

przedsięwzięcia.  

§ 8 

1. Spółka może odstąpić od niniejszej umowy  w następujących przypadkach: 

a. gdy nie dojdzie do przekazania dotacji finansowej lub jej kolejnej transzy z  NFOŚiGW, 

b. rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Spółką a  NFOŚiGW, 
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c. nie wykonania przez Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia obowiązków, o których mowa 

w § 3 ust. 1, w tym w szczególności nie zawarcia w wyznaczonym terminie umowy na odbiór 

ścieków, 

d. nie dokonania wpłaty przez Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia w terminie i wysokości 

określonej w § 5 umowy. 

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, w okolicznościach opisanych w ust 1 lit. c i d  

Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zwrotu Spółce wszystkich nakładów poniesionych przez 

Spółkę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie także w przypadku, przejścia nieruchomości na inny 

podmiot, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Beneficjenta końcowego 

przedsięwzięcia jako strony niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Beneficjent końcowy przedsięwzięcia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm. )  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Spółki. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla       

Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia dwa egzemplarze dla Spółki.  

 
 
Beneficjent końcowy przedsięwzięcia                                                                 Spółka 
…………………………………………………….   ……………………………………………
   
*niepotrzebne skreślić 
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                                                        ZAŁĄCZNIK NR 1 
                                do umowy nr …….. z dnia………  r. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW PODŁĄCZENIA 

 

Lp. Wyszczególnienie j.m. ilość 

cena za j.m. 

w zł  bez 

VAT 

wartość w 

zł bez VAT 

1 
Kanały z rur PVC o śr. zewn. 

160 mm mb    

2 
Studnie kanalizacyjne 

systemowe o średnicy 315 mm 

kpl. 

    

3 
Przewiert maszyną do wierceń 

poziomych  mb    

4 Prace geodezyjne i projektowe  kpl.    

 Ogółem  zł 

Udział beneficjenta 

końcowego przedsięwzięcia -

60% 

 

 zł 

 

 

Ilość współwłaścicieli: …………………………………………… 

 

Udział jednego współwłaściciela: ……………………. zł     

  

 

Słownie:  

 

Nr konta bankowego: ……………………………………….. 

I rata 25% wynosi: ………………………………………. 

Słownie: ……………………………………….. 

 

 
 

Beneficjent końcowy przedsięwzięcia                                                                 Spółka 
 
……………………………………………………….   ………………………………………………………………
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                                           ZAŁĄCZNIK NR 2 
                                do umowy nr …….. z dnia………  r. 

 
 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPŁATY RAT ZGODNIE Z § 5 ust. 1 pkt. b UMOWY. 
 
 

Lp Ostateczna data zapłaty Rata [zł] Odsetki [zł] Razem [zł] 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
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45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     
54     
55     
56     
57     
58     
59     
60     
 Razem:    

 


