
1 

 

 

 

UMOWA NR ………………………………………………………… 

w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z montażem 

indywidualnego zestawu OZE na potrzeby gospodarstwa domowego z terenu Gminy Strzyżów w 

ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów” 

 

zawarta w dniu ……………………………………. 2019 r. w Strzyżowie pomiędzy  

Gminą Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów,  

NIP: 819-15-62-982, REGON: 690582200, 

reprezentowaną przez: 

Waldemara Górę – Burmistrza Strzyżowa, 

przy kontrasygnacie  

Władysława Kuta - Skarbnika Gminy,  

zwaną w dalszej treści umowy „Gminą”, 

a  

1. Panem/Panią …………………………………………, zam. ……………..………………………………….., 

(imię i nazwisko)    (miejscowość, nr domu) 

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

2. Panem/Panią …………………………………………, zam. ……………..………………………………….., 

(imię i nazwisko)    (miejscowość, nr domu) 

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

3. Panem/Panią …………………………………………, zam. ……………..………………………………….., 

(imię i nazwisko)    (miejscowość, nr domu) 

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

zwanym/zwaną/zwanymi w dalszej treści umowy „Uczestnikiem Projektu”, wspólnie zwanymi 

w dalszej treści umowy „Stronami”, o następującej treści: 

Ilekroć w Umowie mowa jest o: 

1) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w gminie 

Strzyżów” - projekt parasolowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE, będącego 

przedmiotem złożonego przez Gminę Strzyżów Wniosku o dofinansowanie; 

2) nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny 

przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich 

budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią one odrębne od gruntu przedmiot 

własności; 

3) Uczestniku Projektu (zamiennie Odbiorcą ostatecznym, Beneficjentem końcowym Projektu) – 

należy przez to rozumieć osobę fizyczną będąca właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości/osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością położoną na 

terenie gminy Strzyżów, na której zamontowany będzie w ramach Projektu zestaw OZE; 

4) okresie trwałości Projektu – należy przez to rozumieć okres, podczas którego Uczestnik Projektu jest 

zobowiązany do utrzymania zestawu OZE zamontowanego w ramach Projektu na zgłoszonej 

przez niego do Projektu nieruchomości w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak 

możliwości zmiany miejsca lokalizacji zestawu i jego przeznaczenia przez okres nie krótszy niż 5 lat, 

licząc od dnia otrzymania przez Gminę płatności końcowej po zakończeniu realizacji Projektu; 
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5) pomocy de minimis – należy przez to rozumieć formę wsparcia publicznego dla małych i średnich 

przedsiębiorców, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Całkowita kwota pomocy 

de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może 

przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych, przy czym w przypadku firm z 

sektora drogowego transportu towarów limit ten wynosi 100 000 EUR. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związane z realizacją Projektu 

pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”. 

2. Przedmiotem umowy jest montaż, na nieruchomości Uczestnika Projektu, indywidualnego 

zestawu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, zwanego dalej zestawem OZE, tj. w 

szczególności: 

1) instalacji solarnej składającej się z kolektorów słonecznych, zasobnika wody, zestawu 

pompowego i osprzętu instalacyjnego, służącego do podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej, o mocy zainstalowanej ……………… kW; 

2) instalacji fotowoltaicznej składającej się z paneli fotowoltaicznych, inwertera sieciowego 

oraz osprzętu instalacyjnego i zabezpieczającego, służącego do produkcji energii 

elektrycznej w układzie otwartym „on-grid”, tj. podłączonego do sieci zewnętrznej, o mocy 

zainstalowanej ……………… kW; 

3) instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda składającej się z pompy ciepła, zasobnika 

wodnego, termostatycznego zasobnika mieszającego i naczynia wzbiorczego, o mocy 

zainstalowanej ……………… kW; 

4)  kotła na pelet wykonanego w klasie 5 efektywności energetycznej, o mocy zainstalowanej 

……………… kW; 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze ……………………… położoną w miejscowości 

…………………………………, zabudowaną budynkiem mieszkalnym z nadanym numerem 

ewidencyjnym ……………, zwaną dalej przedmiotem użyczenia i wyraża zgodę na montaż na tej 

nieruchomości w ramach realizowanego Projektu zestawu OZE, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że w zlokalizowanym na terenie nieruchomości, o której mowa w 

ust. 1, budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a jeżeli jest 

prowadzona – że przez cały okres trwałości Projektu zamontowany w ramach Projektu na tej 

nieruchomości zestaw OZE nie będzie wykorzystywany do tej działalności.  

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że w przypadku, gdy w zlokalizowanym na terenie nieruchomości, 

o której umowa w ust. 1, budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza, przed 

zawarciem niniejszej Umowy, dopełnił wszelkich niezbędnych formalności związanych z 

udzieleniem przez Gminę pomocy de minimis, a także zobowiązuje się, że w przypadku, gdy 

działalność taka zostanie podjęta w okresie trwałości Projektu – dokona zgłoszenia tego faktu 

przed podjęciem tej działalności, a także dopełni wszelkich niezbędnych formalności związanych 

z udzieleniem przez Gminę pomocy de minimis. 

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że zestaw OZE zamontowany w ramach Projektu na nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1, będzie wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb socjalno-bytowych 

mieszkańców tej nieruchomości. 
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§ 3 

Warunki użyczenia nieruchomości na cele realizacji Projektu 

1. Uczestnik Projektu użycza Gminie do bezpłatnego korzystania, na czas określony w niniejszej 

Umowie, tj. od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu okresu trwałości Projektu, część 

nieruchomości/budynku, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym część dachu/ściany/gruntu o 

powierzchni odpowiedniej dla montażu oraz część wewnętrzną budynku – niezbędną do 

zainstalowania pozostałej części zestawu i wyraża zgodę na wykonanie przez Gminę na w/w 

nieruchomości/budynku instalacji OZE w ramach Projektu. Umowa w powyższym zakresie stanowi 

tytuł prawny do dysponowania przez Gminę nieruchomością na cele związane z realizacją 

Projektu, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, do występowania przed właściwymi organami 

administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii i decyzji. 

Użyczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ma charakter bezpłatny i nie zwalnia Uczestnika 

Projektu z ponoszenia obowiązków publicznoprawnych związanych z częścią użyczonej 

nieruchomości/budynku. 

2. Przedmiot użyczenia, o którym mowa w ust. 1, wykorzystany będzie do przeprowadzenia prac 

montażowych w celu wykonania na nieruchomości/budynku zestawu OZE, o którym mowa w § 1 

ust. 2. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest w pełni świadomy możliwych utrudnień i 

niedogodności związanych z prowadzeniem prac montażowych i nie będzie dochodził żadnych 

roszczeń z tego tytułu, jak również roszczeń z tytułu posadowienia i eksploatacji zestawu OZE na 

nieruchomości/budynku Uczestnika Projektu oraz że zrzeka się wszelkich innych roszczeń, jakie 

mogłyby powstać przy realizacji Projektu. 

3. Uczestnik Projektu przygotuje w niezbędnym zakresie i udostępni Gminie odpowiednie 

pomieszczenie do montażu i prawidłowej eksploatacji urządzeń wchodzących w skład zestawu 

OZE. 

4. Uczestnik Projektu zapewni Gminie oraz osobom przez nią wskazanym dostęp do 

zamontowanego zestawu OZE i urządzeń z nim związanych, przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

5. Gmina będzie używała przedmiotu użyczenia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy i nie odda go w 

użyczenie osobie trzeciej, przy czym Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za zużycie 

przedmiotu użyczenia, będące następstwem jego prawidłowego używania lub następstwem siły 

wyższej. 

6. Po zakończeniu okresu użyczenia, Gmina: 

1) zwróci Uczestnikowi Projektu przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne 

zużycie, 

2) przeniesie bezpłatnie prawo własności zestawu OZE na Uczestnika Projektu, co zostanie 

stwierdzone stosownym pisemnym protokołem i odrębną umową. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Uczestnik Projektu w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia właściwych warunków technicznych nieruchomości, w tym wykonania wszelkich 

prac adaptacyjnych lub budowlanych oraz dostosowania pomieszczeń, w których 

montowane będą poszczególne urządzenia instalacji w zakresie umożliwiającym wykonanie 

prac montażowych zestawu OZE, o którym mowa w § 1 ust. 2, we własnym zakresie i na własny 

koszt, 

2) udostępnienia nieruchomości wykonawcy wyłonionemu przez Gminę w drodze przetargu, 

celem wykonania montażu zestawu OZE, 

3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Gminy sprawowania nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją prac związanych z montażem zestawu OZE, 



4 

 

4) udostępnienia nieruchomości celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i sposobu 

użytkowania zestawu OZE przez upoważnionych przedstawicieli Gminy oraz innych 

upoważnionych instytucji, przez cały okres trwałości Projektu, 

5) o ile uzna to za konieczne, wykonania we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych 

prac odtworzeniowych, będących następstwem przeprowadzonych zgodnie ze sztuką 

budowlaną prac montażowych, tj. w szczególności: uzupełnienia okładzin podłóg, 

uzupełnienia tynku, malowania, naprawy elewacji, pokrycia dachowego i innych prac 

przywracających poprzedni wygląd i estetykę budynku, 

6) udziału w czynnościach odbiorowych zestawu OZE zamontowanego na jego nieruchomości, 

7) dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia trwałości Projektu w odniesieniu do 

zamontowanego na jego nieruchomości zestawu OZE przez cały okres trwałości Projektu, jak 

również nie podejmowania działań w celu zmiany parametrów technicznych lub lokalizacji 

zestawu OZE, które mogłyby negatywnie wpłynąć na realizację celów Projektu lub stopień 

osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji Projektu, 

8) udostępniania Gminie wszelkich niezbędnych informacji związanych z eksploatacją 

zamontowanego na jego nieruchomości zestawu OZE, pozwalających na weryfikację stopnia 

osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji Projektu, na każde żądanie Gminy przez cały 

okres trwałości Projektu. 

2. Gmina w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do: 

1) realizacji przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, z należytą starannością, ponosząc wydatki 

celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych 

efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 

wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Umowy, 

2) zabezpieczenia rzeczowej realizacji Projektu, na którą składa się: wyłonienie wykonawcy prac 

montażowych zestawu OZE zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ustalenie harmonogramu realizacji prac montażowych, 

sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem wszystkich prac w ramach Projektu oraz 

rozliczenie finansowe Projektu, 

3) montażu wraz z uruchomieniem zestawu OZE na nieruchomości wskazanej w § 2 ust. 1, 

powiadamiając Uczestnika Projektu w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym 

montażem, a także przekazania Uczestnikowi Projektu kompletu dokumentów odbiorowych, w 

tym protokołu odbioru, instrukcji obsługi oraz warunków gwarancji i serwisu wykonanych 

instalacji OZE, 

4) egzekwowania od wykonawcy prac montażowych prowadzenia ich na nieruchomości 

Uczestnika Projektu z dochowaniem należytej staranności, uporządkowania terenu prac 

montażowych po ich zakończeniu, a także naprawy uszkodzeń urządzeń i budynku powstałych 

z jego winy, z wyłączeniem ubytków niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac 

montażowych, 

5) przeprowadzenia odbioru końcowego zestawu OZE zamontowanego na nieruchomości 

Uczestnika Projektu, 

6) przekazania Uczestnikowi Projektu instrukcji użytkowania oraz przeszkolenia go z zakresu obsługi 

i konserwacji instalacji OZE, 

7) ubezpieczenia zamontowanego na nieruchomości Uczestnika Projektu zestawu OZE na cały 

okres trwałości Projektu, 

8) zapewnienia realizacji warunków gwarancji wykonawcy prac montażowych przez cały okres 

trwałości Projektu, 

9) zapewnienia okresowych przeglądów gwarancyjnych i serwisowania instalacji OZE w okresie 

trwałości Projektu. 
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§ 5 

Określenie warunków finansowych 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

…….……………………… zł, który obejmuje 15,01% kosztów kwalifikowalnych netto oraz całość 

szacunkowych kosztów niekwalifikowalnych (w tym podatek VAT od całości kosztów netto 

wyliczony według stawki …………….%), związanych z realizacją przedmiotu Umowy na jego 

nieruchomości, w następujących transzach:  

1) I transza płatna w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania Umowy w wysokości 

…….……………………… zł tytułem zaliczki na poczet realizacji Umowy, której wpłata 

warunkowała zawarcie niniejszej Umowy, 

2) II transza płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty w wysokości 

ustalonej po wyłonieniu wykonawcy prac montażowych zestawów OZE i będzie ona stanowiła 

uzupełnienie wkładu własnego do rzeczywistych kosztów wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wraz z wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Uczestnikowi Projektu przekazany 

zostanie wykaz ostatecznych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, dotyczących 

przedmiotu Umowy, w tym ostateczna wysokość wkładu własnego Uczestnika Projektu. 

3. W przypadku zmiany zastosowanej stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany lokalizacji montażu 

danej instalacji OZE, o ile: 

1) stawka podatku VAT ulegnie zwiększeniu, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełnienia 

wpłaty na poczet wkładu własnego, w kwocie odpowiadającej różnicy podatku VAT do 

dopłaty za tę instalację, 

2) stawka podatku VAT ulegnie zmniejszeniu, Gmina zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi 

Projektu części wniesionego wkładu własnego, w kwocie odpowiadającej nadpłaconej 

różnicy podatku VAT za tę instalację. 

4. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Uczestnika Projektu wkładu własnego, Gmina 

pisemnie wezwie Uczestnika Projektu do dokonania wpłaty wymaganej kwoty w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

5. Nie dokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty w terminie i wysokości określonej w ust. 1 pkt 2, jak 

również nie uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego na warunkach określonych w ust. 

4, stanowi podstawę do odstąpienia przez Gminę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika Projektu. W takim przypadku Gmina ma prawo nałożyć na Uczestnika Projektu karę 

umowną, o której mowa w § 8 ust. 5. 

6. Wpłaty wkładu własnego należy wnosić na rachunek bankowy Gminy o numerze:  

44 9168 0004 0000 0390 2000 0500 

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, wskazując imię i nazwisko, adres Uczestnika 

Projektu (zgodnie z danymi w deklaracji), w imieniu którego dokonywana jest wpłata oraz nr 

Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia przez Gminę od realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Gminy, wniesione przez Uczestnika Projektu kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostaną 

mu zwrócone, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Uczestnik Projektu oświadcza, że w 

sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym nie będzie z tego tytułu zgłaszał i dochodził przeciwko 

Gminie żadnych dodatkowych roszczeń majątkowych oraz że zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie 

mogłyby powstać z tych przyczyn.  

8. W związku z faktem, że wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis Uczestnik Projektu 

oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy  spełnia warunki udzielenia mu takiej 

pomocy1. 

 

 

                                                           
1 Na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
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§ 6 

Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych 

1. Po zakończeniu prac montażowych, wszelkie elementy i urządzenia wchodzące w skład zestawu 

OZE pozostają własnością Gminy przez cały okres trwałości Projektu. Gmina nieodpłatnie użyczy 

Uczestnikowi Projektu wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE do korzystania 

zgodnie z ich przeznaczeniem, do czasu upływu okresu trwałości Projektu. 

2. Po upływie okresu trwałości Projektu zestaw OZE zostanie bezpłatnie przekazany na własność 

Uczestnika Projektu na podstawie odrębnej umowy. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przez cały okres trwałości Projektu do właściwej, tj. zgodnej 

z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń wchodzących 

w skład zestawu OZE oraz nie dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek na zamontowanych 

urządzeniach, bez uzgodnienia z Gminą. 

4. Jeżeli w trakcie okresu trwałości Projektu zostanie stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystuje 

urządzenia wchodzących w skład zestawu OZE niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystuje 

zestawu OZE w sposób gwarantujący realizację celów Projektu lub wykorzystuje go z naruszeniem 

zapisów § 2 ust. 2 lub 3, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu całości dofinansowania wraz z 

odsetkami, w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek 

bankowy wskazany przez Gminę. 

5. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia lub usterki zestawu OZE, 

wykraczające poza zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zakres zobowiązań gwarancyjnych 

wykonawcy prac montażowych, a będące następstwem działań lub zaniedbań Uczestnika 

Projektu, bądź niewłaściwej eksploatacji instalacji wchodzących w skład zestawu OZE i w takim 

przypadku zobowiązany jest on do poniesienia we własnym zakresie kosztów naprawy zestawu 

OZE. Uczestnik Projektu zobowiązany jest także do zakupu nowego zestawu OZE lub jego 

elementów, jeżeli na skutek swoich działań lub zaniedbań doprowadzi on do utraty tego zestawu 

lub jego elementów. 

6. Przez cały okres trwałości Projektu Uczestnik Projektu ponosił będzie we własnym zakresie koszty 

związane z bieżącą eksploatacją zestawu OZE. 

7. Wszelkie usterki, wady lub awarie instalacji OZE, ujawnione w okresie trwałości Projektu, Uczestnik 

Projektu będzie zgłaszać Gminie, która realizować będzie uprawnienia z tytułu gwarancji wobec 

wykonawcy prac montażowych. 

8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wad, usterek lub awarii instalacji OZE, Uczestnik 

Projektu może zostać obciążony kosztami interwencji z tym związanymi. 

9. W przypadku zgłoszenia wad, usterek lub awarii instalacji OZE, będących następstwem 

niewłaściwej eksploatacji urządzeń wchodzących w skład zestawu OZE, bądź wykraczających 

poza zobowiązania gwarancyjne wykonawcy prac montażowych, Uczestnik Projektu będzie 

zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy we własnym zakresie. 

10. W przypadku zbycia nieruchomości, na której zamontowano zestaw OZE, Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest zapewnić przejście na nabywcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, a Gmina zobowiązuje się to umożliwić. Cesja praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy wymaga skutecznego powiadomienia Gminy o powyższym fakcie w terminie 

14 dni od zbycia nieruchomości. 

§ 7 

Okres trwania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia jej podpisania do upływu okresu trwałości 

Projektu, co nastąpi po upływie 5 lat od dnia przekazania Gminie płatności końcowej po 

zakończeniu realizacji Projektu. 
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§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jedynie za pisemnym powiadomieniem o tym fakcie, w przypadku: 

1) nie dokonania przez Uczestnika Projektu wpłat na rzecz Gminy w terminach i wysokościach 

określonych w Umowie, 

2) rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie, z uwzględnieniem zapisów ust. 5, 

3) przekroczenia, przez Uczestnika Projektu, maksymalnej wartości pomocy de minimis, 

4) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Uczestnika Projektu jego pozostałych 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą Stron Umowy w przypadku 

wystąpienia obiektywnie niezależnych od Stron Umowy okoliczności, których Strony Umowy nie 

mogły przewidzieć na dzień jej zawarcia, przez co wykonanie Umowy stało się niemożliwe, lub 

gdy z przyczyn niezawinionych przez Uczestnika Projektu montaż instalacji OZE na jego 

nieruchomości okaże się niemożliwy z powodów technicznych. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Projektu, 

wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dokonania zwrotu Gminie 

wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy. 

4. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie także w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca 

lub następca prawny nie wstąpi w prawa Uczestnika Projektu jako Strony niniejszej Umowy. 

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie lub nie uregulowania 

wpłaty z tytułu wkładu własnego w pełnej wysokości Gmina ma prawo nałożyć na Uczestnika 

Projektu karę umowną odpowiadającą wysokości wniesionej przez niego zaliczki na poczet 

realizacji Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. 

6. Nieudostępnienie nieruchomości w celu wykonania montażu instalacji OZE traktowane będzie 

jako rezygnacja Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie, z uwzględnieniem zapisów ust. 5. 

7. Odstąpienie od kary umownej może nastąpić jedynie w przypadku przydzielenia instalacji OZE 

tego samego rodzaju innemu Uczestnikowi Projektu, wyłonionemu z listy rezerwowej mieszkańców 

zgłoszonych do Projektu. 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Udział w ramach projektu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Projektu jest Burmistrz Strzyżowa, 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów. 

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Projektu jest w szczególności możliwość 

zweryfikowania prawa władania nieruchomością, na której będzie montowana instalacja OZE, 

adresu zamieszkania Uczestnika Projektu, adresu nieruchomości, na której montowana będzie 

instalacja OZE. 

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; 

organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów 

prawa; upoważnieni przez Burmistrza Strzyżowa pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, 

Wykonawcy instalacji OZE, z którymi została podpisana umowa na wykonanie instalacji OZE, 

osoba sprawująca funkcje Inspektora nadzoru, kontrolujący z ramienia Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w Projekcie nie jest 

możliwe. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Planowany termin realizacji przedmiotu Umowy nastąpi do 30 czerwca 2020 roku i jest zależny od 

harmonogramu ustalonego z Wykonawcą. Termin ten z uwagi na nieprzewidziane okoliczności 

może ulec zmianie, z tego tytułu Uczestnik Projektu nie będzie dochodził żadnych roszczeń w 

stosunku do Gminy.  

2. Właściciel oświadcza, iż adres podany na wstępie umowy jest adresem do korespondencji, a w 

przypadku jego zmiany niezwłocznie zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Gminy o tym 

fakcie. 

3. W przypadku, gdy nieruchomość, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, stanowi przedmiot 

współwłasności, odpowiedzialność Uczestnika Projektu z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy jest solidarna. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej 

kolejności w drodze mediacji pomiędzy Stronami Umowy. W przypadku nie dojścia do 

porozumienia w drodze mediacji, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Gminy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Gminy i jeden egzemplarz dla Uczestnika Projektu. 

 

 

 

 

 

Gmina        Uczestnik Projektu 

 

 


