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UMOWA nr ………./2015/POŚ 
 

zawarta w dniu  ……………….……………   2015 roku  w  Mońkach pomiędzy:  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki, 
NIP 546-000-05-53,  REGON  050501418 
reprezentowanym przez: 

1. Mariusz Kulesza – Dyrektor 
zwanym dalej  Zakładem 

a 
 1.  ................................................................. Nr dowodu osobistego.................................................. 

PESEL….. ...........................................  , 

2.................................................................... Nr dowodu osobistego................................................. 

PESEL ............................................... ,  

zamieszkałym/i pod adresem:  ………………………………………….……………………………………………………………… 

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

Telefon nr ………………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………… 

zwanym/i dalej Właścicielem, o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, 
związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości  Właściciela, 
realizowanej w ramach projektu  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Mońki” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przez 
beneficjenta tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. 

§ 2 
 

1. Zakład oświadcza, że  jest realizatorem [ inwestorem ] zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki”, które planuje wykonać w roku 2015 
z zachowaniem szczególnej staranności, aby zminimalizować ewentualne szkody, które mogą 
powstawać w trakcie prowadzenia prac. 

§ 3 

1. Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym, oznaczonej jako działka geodezyjna nr………………………..……, w miejscowości 
…......................................, w obrębie geodezyjnym.........................................., dla której to 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr  ……………………… 
…....................................................................................................... ........................................... 
2. Właściciel wyraża zgodę na wybudowanie przez Zakład przydomowej oczyszczalni ścieków na 
nieruchomości wymienionej w ust. 1,  będącej jego własnością/współwłasnością w ramach projektu, 

o którym mowa w § 1 oraz na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac w budynku będącym 
jego własnością oraz jego otoczeniu, przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionym przed Zakład 
zgodnie z postanowieniami ust. 3. 
3. Zakład  zabezpieczy realizację celu projektu tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych wyłoni Wykonawcę robót budowlanych, ustali harmonogram realizacji prac 
budowlanych i montażowych, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzi 
odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu polegające na dokonaniu całości zapłaty na 
rzecz Wykonawcy. 



2 | S t r o n a  
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki, tel. 85 716 27 64, 
 e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl, www.zgkimmonki.pl 

 
4. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony przez Zakład, zgodnie z postanowieniami ust. 3, 
dokona budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, montażu urządzeń towarzyszących, włączenia 
do instalacji kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynku Właściciela, uruchomienia oraz 
przeszkolenia Właściciela z zakresu obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 
5. Właściciel udziela dla Zakładu prawa dysponowania nieruchomością  o której mowa  w ust. 1, na 
cele realizacji projektu. 
6. Właściciel oświadcza, że nieruchomość wymieniona w ust. 1 zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym posiadając tym samym warunki techniczne umożliwiające budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków  tj: 
a) budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację wodociągową i kanalizacyjną, 
b) budynek posiada zasilanie energii elektrycznej oraz wyposażony jest w wewnętrzną, wykonaną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie urządzeń 
przydomowej oczyszczalni ścieków, 
c) nieruchomość posiada zapas wolnego terenu  umożliwiający montaż przydomowej oczyszczalni 
ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi,  

7. Właściciel oświadcza, że jest świadomy, iż w ramach projektu wsparciem nie mogą zostać 
objęte budynki, w których prowadzona jest działalność komercyjna. (Należy przez to rozumieć: 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz.U. UE L Nr 214                   
z 9.8.2008. Zgodnie z przywołanym tu przepisem za przedsiębiorstwo uważa się  podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W świetle orzecznictwa ETS 
„działalnością gospodarczą” jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu dóbr i usług na 
określonym rynku.)  
8. W przypadku, gdy w okresie od wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków do 
zakończenia trwałości projektu, na nieruchomości, o której mowa w ust. 1, Właściciel rozpocznie 
działalność komercyjną, powinien zgłosić  Zakładowi  ten fakt, a uzyskaną pomoc uznać za „pomoc 
de minimis”. 

§ 4 
1. Strony ustalają, iż z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki”, realizowanego przez Zakład w roku 2015  Właściciel 
poniesie koszt  w  wysokości: 

a) netto ……………..……..……. zł, [ słownie: ……………………………….……………………………. zł ] 
b) podatek VAT 23% w kwocie: ………………………………………. zł 
c) brutto………………………….. zł [ słownie: ………………………………………………………. zł ]  

za przydomową oczyszczalnię ścieków,  wybudowaną na nieruchomości stanowiącej  jego własność. 
2. Na kwotę o której mowa w ust. 1 składają się koszty związane z wykonaniem dokumentacji 
technicznej,  realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę i pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
3. Właściciel dokona wpłaty kwoty o której mowa w ust. 1,  w kasie Zakładu, ul. Kolejowa 21, 19 – 
100 Mońki  lub na konto bankowe Zakładu: nr 16 8085 0005 0007 3033 2000 0010 prowadzone przez 
Bank Spółdzielczy w Mońkach. 
4. Podstawą  dokonania wpłaty będzie wystawiona przez Zakład na rzecz Właściciela faktura VAT .  
5. Ostateczny termin wpłaty kwoty  wymienionej w ust. 1 upływa z dniem  ……………………………….. 
6. Strony ustalają iż warunkiem rozpoczęcia prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni 
ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi na nieruchomości Właściciela o której mowa w § 3 ust. 
1 jest wpłata pełnej kwoty o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym w ust. 5. 
7. Nie dokonanie wpłaty określonej w ust. 1 do terminu o którym  mowa w ust. 5 spowoduje 
rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z zapisami §  8.  
8. W przypadku nie dokonania wpłaty w wysokości  i terminie określonym niniejszą umową Zakład 
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w celu 
wyegzekwowania nie wpłaconej kwoty lub kwot z tytułu wybudowania przydomowej oczyszczalni 
ścieków na nieruchomości Właściciela. 
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9. Zakład zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i zwrotu 
wpłaconej przez Właściciela kwoty o której mowa w ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację prac w ramach projektu o którym  
mowa w § 1 bądź przedłużenia terminu jego wyboru uniemożliwiającego terminową realizację 
projektu.  
10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji robót budowlanych związanych 
z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na  nieruchomości  Właściciela, kwota określona w ust. 
1 może ulec zwiększeniu o wykonany dodatkowy zakres prac który nie był  możliwy do przewidzenia 
w trakcie prac projektowych.  
11. W przypadku o którym mowa w ust. 10  Właściciel zobowiązany będzie do wpłaty dodatkowej 
kwoty, na podstawie kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę, w terminie ustalonym w 
protokole koniczności podpisanym przez Właściciela, Zakład oraz Wykonawcę.  
12. Zakład zastrzega iż ostateczne rozliczenie kosztów realizacji projektu o którym mowa w § 1 
nastąpi  po jego zakończeniu i rozliczeniu finansowym.  
13. W przypadku wzrostu kosztów realizacji projektu których nie można było przewidzieć na etapie 
prac projektowych,  koszt Właściciela określony w ust. 1 może ulec zwiększeniu.  
14. Dopłata kwoty w przypadku o którym mowa w ust. 11 i 13 nastąpi na podstawie aneksu do 
niniejszej umowy.  

§ 5 
1. Właściciel w pełni akceptuje następujące warunki i wyraża zgodę na: 
a) wejście Wykonawcy wskazanego przez Zakład na nieruchomość oraz do budynku mieszkalnego 
Właściciela celem wykonania przyłącza kanalizacyjnego, podłączenia urządzeń do kanalizacji 
wewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej  i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
b) usunięcie, we własnym zakresie, znajdujących się na części nieruchomości objętej pracami 
budowlanymi drzew, krzewów, architektury ogrodowej itp. w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia i wykonania robót budowlanych, 
c) wykonanie innych, koniecznych prac związanych z realizowaną budową, 
2. Właściciel oświadcza, że jest świadomy możliwych utrudnień i niedogodności związanych                   
z budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem prac w budynku mieszkalnym  i jego 
otoczeniu oraz na terenie nieruchomości, o której mowa w § 3 ust. 1 i nie będzie dochodził żadnych 
roszczeń z tego tytułu. 

3. Właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac 
remontowych, które będą następstwem prac przyłączeniowych przydomowej oczyszczalni ścieków 
do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,  wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, takich jak: 
malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji, dachu i innych drobnych prac 
kosmetycznych przywracających estetykę budynku. 
4. Właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania wszelkich prac 

adaptacyjnych i/lub budowlanych, niezbędnych do prawidłowego montażu przedmiotu umowy. 
5. Właściciel upoważnia Zakład  do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami 
administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych 
opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu, o 
którym mowa w § 1, dotyczących nieruchomości  Właściciela określonej § 3  ust. 1. 
6. Zakład zobowiązuje się do prowadzenia spraw formalnych związanych z zawarciem umowy               
z Wykonawcą robót budowlanych, ich realizacją, monitoringiem i rozliczeniem projektu, o którym 
mowa w § 1. 
7. Właściciel nie będzie wnosił przeciwko Zakładowi żadnych roszczeń majątkowych tytułem 
ewentualnego zaistnienia szkód w trakcie realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi. 
8. Zakład nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy. 

§ 6 

1. Po zakończeniu prac budowlanych i montażowych urządzenia wchodzące w skład przydomowej 
oczyszczali  ścieków  wybudowanej  na  nieruchomości  Właściciela,   pozostają  własnością  Zakładu   
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przez cały okres trwania umowy,  o którym mowa w § 7.  
2. Z dniem odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową przydomowej oczyszczalni 
ścieków  na  nieruchomości  będącej   własnością  Właściciela,  Zakład  przekazuje  Właścicielowi do  
użytkowania wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
wchodzącym w jej skład do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem do zakończenia okresu trwania   
umowy, o którym mowa w § 7. 
3. Z dniem przekazania Właścicielowi wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi  Właściciel zobowiązuje się do podpisania z Zakładem umowy na 
serwisowanie i eksploatację wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków na okres o którym 

mowa w § 7. 
4. Nie podpisanie umowy o której mowa w ust. 3 skutkować będzie obciążeniem Właściciela 
kosztami związanymi ze zwrotem podatku VAT za realizację projektu przez Zakład na nieruchomości 
Właściciela.  
5. Umowa na serwisowanie i eksploatację wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków zawarta 
pomiędzy Zakładem a Właścicielem zgodnie z ust. 3 nie będzie obejmowała kosztów związanych z 
zużyciem przez urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków energii elektrycznej.   
6. Koszt zużycia energii elektrycznej o której mowa w ust.  4 obciążać będzie Właściciela. 
7. Po upływie okresu trwania umowy, o którym mowa w § 7, wybudowana przydomowa 
oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi zostanie przekazana na własność 
Właściciela.  Przekazanie  nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 
8. Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania niniejszej umowy do właściwej, tj. zgodnej z 

pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
9. Właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy  w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest  
objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji). 
10.  Właściciel oświadcza, że zapewni upoważnionym pracownikom Zakładu dostęp do 
nieruchomości oraz wybudowanej  na niej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi   przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do upływu 5 lat od dnia 
zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu określonego § 1, który wg planowanego 
harmonogramu projektu upływa  dnia  31 grudnia 2020 roku. 
2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega automatycznemu 

przedłużeniu do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu o którym 
mowa § 1. 

§ 8 

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a) Właściciel nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 
b) dane podane przez Właściciela do niniejszej umowy okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, 
c) Właściciel uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy realizację budowy przydomowej oczyszczalni 
ścieków na nieruchomości o której mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b i c  z przyczyn 
leżących po stronie Właściciela,  Właściciel zobowiązany się do: 
a) pokrycia w 100 % kosztów związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z 
urządzeniami pomocniczymi  na nieruchomości  Właściciela, zgodnie z projektem o którym mowa w 
§ 1, poniesionych do dnia rezygnacji.  
b) sfinansowania 75 % kosztów związanych z objęciem projektem o którym mowa w § 1, 
nieruchomości innego właściciela, które stanie się konieczne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia 
projektu z instytucją współfinansującą oraz zachowania jego trwałości. 

3. Postanowienia ust. 2 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości przez Właściciela, 
jeśli nabywca nie wstąpi w prawa Właściciela jako strony niniejszej umowy. 
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§ 9 

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku  [ Dz. U. z 2002 roku nr 
101 poz. 926 z późn. zm. ],    Właściciel    oświadcza,  że   wyraża   zgodę   na   przetwarzanie   danych  
osobowych dla potrzeb realizacji projektu objętego niniejszą umową w zakresie następujących 
danych: 
a)  imię i nazwisko, 
b)  nr PESEL 
c)  nr dowodu osobistego, 
d)  adres ,  
e) nr działki, obręb, nr księgi wieczystej 

f) nr telefonu, e-mail. 
2. Właściciel oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: 
a) administratorem zbieranych danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Mońkach,  
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 
c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie upoważnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby  Zakładu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Właściciela                     
i dwa dla  Zakładu. 

 
 

              WŁAŚCICIEL                                                                     ZAKŁAD 
 
 
 

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


