Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania dofinansowania
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

UMOWA Nr .............../2009
zawarta w dniu .............................. 2009r. w Czerwieńsku, pomiędzy Gminą Czerwieńsk –
Urzędem Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25
reprezentowaną przez Burmistrza Czerwieńska – Piotra Iwanusa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Napierała
zwany w treści umowy „Finansującym” z jednej strony,
a
Panem/Panią ................................................................................................................................,
zam. w .........................................................................................................................................,
legitymującym się dowodem osobistym Nr ..............................., Nr PESEL .............................
zwanym w treści umowy „Dofinansowującym” drugiej strony, o następującej treści
§1
Strony ustalają, że wybudowana do użytku oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi określone
w Regulaminie przyznawania dofinansowania dla osób fizycznych, które wybudowały
przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do
Uchwały Nr ............... z dnia ............................. Rady Miejskiej w Czerwieńsku i w związku
z powyższym przyznaję dofinansowanie w wysokości ........................................................... zł
(słownie: ....................................................................................................................................),
do zakupionych urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków typu ..........................................
wybudowanej w ............................................................................. na działce nr ...................... .
Dofinansowany przedłożył fakturę zakupu Nr ..............................., z dnia .................................
wystawioną przez ....................................................................................................................... .
§2
Finansujący zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na konto Dofinansowanego;
Bank .............................................................................................................................................
Nr konta ........................................................................................................................................
w terminie określonym w Regulaminie dofinansowania kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
§3
Dofinansowany zobowiązuje się do:
1. Bieżącej i prawidłowej, zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, w sposób
zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników
zanieczyszczeń określonych w art. 45 ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j: Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984).

2. Kontrolowania skuteczności działania oczyszczalni, poprzez wykonanie przez
upoważnione jednostki analiz ścieków, przynajmniej 1 raz w roku, z dwóch punktów, tj.
ze zbiornika oraz studzienki rozdzielczej i dostarczenie ich do tut. Urzędu.
3. Oczyszczalnia powinna zapewnić redukcję zanieczyszczeń:
a) BZT5 dopływających ścieków co najmniej o 20%
b) Zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%
4. Wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania wyłącznie ścieków bytowogospodarczych, pochodzących z budynku mieszkalnego i oświadcza, że do oczyszczalni
nie będą odłączone ścieki pochodzące z prowadzenie działalności gospodarczej.
5. Eksploatowana oczyszczalnia nie będzie powodować uciążliwości ani szkód na
nieruchomościach sąsiednich oraz ich mieszkańcach,
6. Dofinansowany zobowiązuje się w ciągu 5-ciu lat od dnia przekazania środków do
poddania się kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji. Kontrolę przeprowadzą
osoby upoważnione przez Finansującego.
§4
W razie niedotrzymania warunków określonych w § 3 lub zaprzestania eksploatacji
oczyszczalni z przyczyn leżących po stronie Dofinansowanego, zobowiązuje się on na
pisemny wniosek Finansującego do zwrotu kwoty wymienionej w § 1 w terminie 30 dni od
daty doręczenia zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości eksploatacji oczyszczalni
lub zaprzestania jej działania.
§5
Uprawnienie żądania zwrotu kosztów dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od
przekazania ich Dofinansowanemu.
§6
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi dla siedziby Finansującego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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