
Zał�cznik nr 2 
do Zasad i trybu realizacji  
„Programu budowy kanalizacji zagrodowych  
na terenie gminy Dzier�oniów – Etap II” 

 
 
 
 

UMOWA U
�

YCZENIA  
 
zawarta w dniu …………….............. w ............................., pomi�dzy : 
Pan/i�/em*…………………………............ legitymuj� /c� /cym*si�  dow.osobistym  
nr..........…............., zamieszkał/ � / ym w  
…………………………............................................................................................................., 
lub** 
Pa�stwem………………………………...................................legitymuj�cymi si�  dowodami 
 osobistymi o numerach……............................................i ........................................................., 
zamieszkałymi w: 
……………………......................................................................................................................,  

zwanym/mi* w dalszej cz��ci umowy „U�YCZAJ	CYM”, a :  

Gmin� Dzier
oniów z siedzib�  w Dzier�oniowie, ul. Piastowska 1, reprezentowan�  przez  
Wójta Gminy Dzier�oniów Marka Chmielewskiego, zwan�  w dalszej cz��ci umowy 
„BIOR	CYM” . 

§ 1 

1. U�yczaj�cy o
�
wiadcza/j�*, �e jest/s�* wła

�
cicielem,  współwła

�
cicielem ( w tym  

wspólnot�  mieszkaniow�) lub u�ytkownikiem wieczystym  i posiada uprawnienie do 
dysponowania nieruchomo

�
ci�* poło�on�  w …………………….........działka nr 

………........... o powierzchni ………...............,  
2. Bior�cy o

�
wiadcza, �e w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno
�
ci wiejskiej” b�dzie 

realizował projekt pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy 
Dzier
oniów-Etap II”,  zwany w dalszej cz��ci umowy „PROJEKTEM”. 
Jednocze

�
nie Bior�cy o

�
wiadcza, �e realizacja Projektu nast�pi pod warunkiem 

uzyskania 
�
rodków na dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
3. U�yczaj�cy o

�
wiadcza, �e w ramach Projektu zezwala Bior�cemu na bezpłatne 

u�ywanie cz��ci nieruchomo
�
ci gruntowej wymienionej w ust.1 /maksymalnie do 500 

m2/, w celu zaprojektowania i budowy przyzagrodowej oczyszczalni 
�
cieków. 

Niniejsza umowa jest równocze
�
nie zgod�  U�yczaj�cego na wykorzystanie terenu na 

cele budowlane, obj� te niniejsz�  umow� . Miejsce lokalizacji terenu b�d�cego 
przedmiotem u�yczenia wska�e u�yczaj�cy.  

4. Je�eli wskazana przez U�yczaj�cego lokalizacja b�dzie niemo� liwa z przyczyn 
technicznych, U�yczaj�cy wska�e inn�  cz���  nieruchomo

�
ci wymienionej w ust. 1, 

składaj�c w tym celu Bior�cemu pisemne o
�
wiadczenie. 

5. U�yczaj�cy zapewnia osobom działaj�cym w imieniu Bior�cego lub na jego zlecenie 
swobodny dost�p do wskazanej w ust. 3 cz��ci nieruchomo

�
ci tak na etapie 

sporz�dzania dokumentacji technicznej, jak i przez cały okres obowi�zywania umowy 
w zakresie budowy oraz monitorowania prawidłowej eksploatacji wybudowanych 
urz�dze . 

 



§ 2 

Umowa u�yczenia obowi�zuje od dnia jej podpisania do dnia kocz�cego 6-letni 
okres liczony od daty ostatecznego, finansowego rozliczenia Projektu. Za dat�  
ostatecznego finansowego rozliczenia Projektu przyjmuje si�  dat�  wpływu na konto 
Bior�cego ostatnich 

�
rodków finansowych stanowi�cych dofinansowanie Projektu 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

§ 3 

1. Bior�cy zobowi�zuje si�  u�ywa
�
 przedmiot u�yczenia tylko w takim zakresie, jaki 

wynika z niniejszej umowy. 
2. Bior�cy zleci wyspecjalizowanym firmom przeprowadzenie rozpoznania terenu 

wskazanego przez U�yczaj�cego w § 1 ust. 3 umowy oraz wykonanie dokumentacji 
technicznej, niezb�dnej do realizacji inwestycji-budowy zagrodowej oczyszczalni �
cieków na potrzeby nieruchomo

�
ci U�yczaj�cego, co nie b�dzie wymagało odr�bnej 

zgody. 
3. U�yczaj�cy zobowi�zuje si�  do poniesienia wszelkich kosztów zwi�zanych 

z realizacj�  zada  wymienionych w § 3 ust. 2 umowy. 
4.  Dokumentacja techniczna sporz�dzona w ramach niniejszej umowy b�dzie stanowiła 

własno
��

 U�yczaj�cego. 
5. U�yczaj�cy zobowi�zuje si�  do przekazania dokumentacji Bior�cemu, w celu 

realizacji Projektu. 

§ 4 

1. U�yczaj�cy zobowi�zuje si�  w terminie do 30 lipca 2010  roku wpłaci
�
 do kasy 

Urz�du Gminy w Dzier�oniowie na konto nr 94109023010000000111413157 depozyt 
w wysoko

�
ci ……………….. zł. Depozyt zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów 

wymienionych w § 3 ust.3 oraz cz��ci kosztów zakupu i monta�u przyzagrodowej 
oczyszczalni 

�
cieków, które nie stanowi�  kosztów kwalifikowalnych Projektu. 

2. Ostateczny koszt wykonania dokumentacji technicznej zostanie okre
�
lony po zebraniu 

ofert od wykonawców dokumentacji i podpisaniu umowy pomi�dzy Bior�cym 
a wykonawc�  dokumentacji. 

3. Ostateczny koszt zakupu i monta�u przyzagrodowej oczyszczalni 
�
cieków zostanie 

okre
�
lony po wykonaniu dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu post�powania 

przetargowego zgodnie z ustaw�  Prawo Zamówie  Publicznych. 

§ 5 

1. Bior�cy mo�e odst�pi
�
 od realizacji niniejszej umowy je�eli nie uzyska 

�
rodków 

zewn� trznych na dofinansowanie realizacji Projektu, o którym mowa w §1 ust.2.  
2. Niniejsza umowa ulega rozwi�zaniu w przypadku gdy podmiot o którym mowa w §3 

ust. 2 stwierdzi, �e na nieruchomo
�
ci U�yczaj�cego nie ma technicznych mo� liwo

�
ci 

wybudowania oczyszczalni. W tym przypadku strony nie b�d�  wnosiły wobec siebie �adnych roszcze .  
3. W przypadku opisanym w ust.1 Bior�cy niezwłocznie zwróci U�yczaj�cemu depozyt, 

o którym mowa w §4 ust.1, pomniejszony o koszty wykonania dokumentacji 
technicznej. 

4. W przypadku opisanym w ust.2 Bior�cy niezwłocznie zwróci U�yczaj�cemu cał�  
kwot�  depozytu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 



§ 6 

1. Strony ustalaj� , �e niniejsza umowa nie zwalnia U�yczaj�cego od ponoszenia 
ci��arów publicznoprawnych, wynikaj�cych z tytułu władania u�yczon�  
nieruchomo

�
ci� . 

2. Nie pó�niej ni�  do czasu kompleksowego zakoczenia monta�u urz�dze  oczyszczalni �
cieków U�yczaj�cy dokona przył�czenia swojej nieruchomo

�
ci do wybudowanej 

oczyszczalni 
�
cieków, zgodnie ze wskazówkami technicznymi wykonawcy. Strony 

ustalaj� , �e koszt wykonania przył�cza  do oczyszczalni o długo
�
ci do 30m obci��a 

Bior�cego, natomiast koszt wykonania przył�cza ponad 30m pokrywa U�yczaj�cy. 
3. W przypadku, gdy urz�dzenie wybudowane w ramach Projektu b�dzie wymagało do 

swego funkcjonowania energii elektrycznej, u�yczaj�cy nieodpłatnie zezwoli na 
wł�czenie go  do własnej instalacji elektrycznej i b�dzie ponosił koszty energii 
elektrycznej. 

4. Bior�cy po wybudowaniu systemu kanalizacji zagrodowej przeka�e j�  U�yczaj�cemu 
do eksploatacji, a U�yczaj�cy zobowi�zuje si�  do jej prawidłowej eksploatacji oraz 
pokrywania kosztów jej eksploatacji, utrzymania i bie��cej konserwacji.  

5. Bior�cy ma prawo do monitorowania prawidłowej eksploatacji urz�dzenia, zgodnie 
 z Instrukcj�  eksploatacji. 

§ 7 

1. W okresie 1 miesi�ca od daty zakoczenia trwania umowy, o którym mowa w § 2 
U�yczaj�cy zobowi�zuje si�  przej��  od Bior�cego wybudowany na jego 
nieruchomo

�
ci system kanalizacji zagrodowej za zwrotem kwoty stanowi�cej warto

��
 

kosztów niekwalifikowalnych Projektu. 
2. Na poczet kwoty podlegaj�cej zwrotowi na rzecz Bior�cego, o której mowa w ust. 1 

zaliczona zostanie kwota depozytu wymieniona w § 4 ust 1 pomniejszona o kwot�  
kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2  

3. W przypadku gdy kwota stanowi�ca warto
��

 kosztów niekwalifikowalnych projektu 
b�dzie mniejsza od kwoty depozytu, o którym mowa w § 4 ust 1 pomniejszonej 
o kwot�  kosztów,  o których mowa w § 3 ust. 2 Bior�cy zwróci U�yczaj�cemu ró�nic�  
w terminie jednego miesi�ca od daty ostatecznego finansowego rozliczenia Projektu, 
okre

�
lonej w § 2. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy mog�  nast�pi
�
 jedynie za zgod�  obu stron w formie 

pisemnej pod  rygorem niewa�no
�
ci. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduj�  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowa sporz�dzona została w czterech jednobrzmi�cych egzemplarzach, trzy egzemplarze 
dla Bior�cego i jeden dla U�yczaj�cego.  

U
yczaj�cy                                                                                                Bior�cy  

 

 

*- niepotrzebne skre� li�  
** - wypełni

�
 w zale�no

�
ci, czy u�yczaj�cy wyst�puje w liczbie pojedynczej, czy w mnogiej 


