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WZÓR 

UMOWA NR ………….……………….. 

uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” 

 

zawarta w dniu………………………….. w Stalowej Woli pomiędzy: 

Gminą Stalowa Wola z siedzibą przy ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola NIP: 865-239-87-25, REGON 

830-409--086 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bogusławy Gduli, zwaną w dalszej części umowy „Gminą” 

a 

1. Panią/Panem ……………………………………………………………………………...……………………….. 

 

zam. ………………………………………………………………………...…………………………………….., 

 

legitymującą/cym się dowodem osobistym …………………………………...………………… wydanym przez 

 

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

 

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Właścicielem” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, pomiędzy 

Gminą a Właścicielem, związanych z wykonaniem instalacji  odnawialnych źródeł energii (zwanej w dalszej części 

umowy „Instalacją”) na terenie nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Właściciela w ramach 

projektu pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 

3.1 Rozwój OZE (zwanego dalej RPO WP). 

§ 2 

Określenie warunków umowy 

1. Właściciel oświadcza, że: 

a) Przystępuje do projektu polegającego na montażu instalacji OZE ……………………………..o mocy 

………. kW  na  nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli, przy 

ul. ……………………………………….na działce o nr ewidencyjnym …………………..…, obręb 

………………., co potwierdzają tytuły do wymienionej nieruchomości, 

b) Uzyskał zgodę pozostałych  Współwłaścicieli nieruchomości do podpisania niniejszej umowy, na dowód 

czego złożył do umowy Upoważnienia zgodne z treścią załącznika nr 2. 

c) Powierzchnia użytkowa: 

 budynku mieszkalnego na rzecz którego wykonana instalacja OZE ma być wykorzystana 

przekracza/nie przekracza
1
 300 m

2
 powierzchni użytkowej*, 
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 lokalu mieszkalnego na rzecz którego wykonana instalacja OZE ma być wykorzystana przekracza/nie 

przekracza
2
 150 m

2
 powierzchni użytkowej*. 

(*powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych - liczona zgodnie z definicją 

powierzchni użytkowej na potrzeby podatku od nieruchomości zawartej w ustawie o podatkach i opłatach 

lokalnych), 

d) Nie zalega z opłatami  na rzecz Gminy na dzień podpisania niniejszej umowy. 

e) Instalacja zamontowana na nieruchomości określonej w pkt. a) będzie wykorzystywana na potrzeby 

gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 i 13. 

f) Budynek, o którym mowa w pkt. a), posiada warunki techniczne umożliwiające montaż Instalacji tj.: 

posiada wewnętrzną instalację wodną, posiada dobry stan techniczny dachu, posiada wolną powierzchnię 

wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń. 

g) Wyraża zgodę na montaż Instalacji oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych 

i budowlanych, w celu montażu przedmiotowych urządzeń. 

h) Przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku posiadania przyłącza do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe 

zastąpienie go poprzez montaż innego źródła energii w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie 

Stalowa Wola” . 

2. Właściciel oświadcza, że jest świadomy wszelkich niedogodności związanych z prowadzeniem robót 

w budynku mieszkalnym, o których mowa w ust. 1 pkt g) i z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń 

i odszkodowań. 

3. Właściciel oświadcza, że w ankiecie uczestnictwa w projekcie Instalacji podał prawdziwą ilość 

zamieszkujących w budynku mieszkańców i taka liczba osób zostanie uwzględniona przy doborze parametrów 

Instalacji dla budynku będącego własnością/współwłasnością Właściciela. 

4. Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi i przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłoni Wykonawcę 

zamówienia, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, zapewni bieżący nadzór inwestorski nad 

przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu. 

5. Po zakończeniu prac montażowych zamontowane w budynku Właściciela wyposażenie i urządzenia 

wchodzące w skład zestawu Instalacji pozostaną własnością Gminy przez 5 lat licząc od dnia zatwierdzenia 

końcowego wniosku o płatność z realizacji projektu, o którym mowa w §1. 

6. Po zakończeniu montażu Instalacji i odbiorze robót w budynku Właściciela, Gmina nieodpłatnie użyczy 

Właścicielowi wyposażenie i urządzenia wchodzące w skład Instalacji do korzystania zgodnie z jej 

przeznaczeniem do zakończenia okresu trwania umowy, o którym w §4 ust. 1 

7. Wykonawca przeprowadzi szkolenie  Właściciela w zakresie obsługi i konserwacji  wybranej i zamontowanej 

Instalacji. Właściciel potwierdzi na piśmie uzyskanie stosownego przeszkolenia w tym zakresie, a także 

zobowiązany jest zastosować się do instrukcji z przeszkolenia i użytkować zamontowaną u niego Instalację 

zgodnie z jej przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w otrzymanych instrukcjach obsługi, dokumentacji 

technicznej oraz Umowie, w tym utrzymywania Instalacji w należytym stanie i zapewnienia jej sprawnego 

działania. 

8. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń wchodzących w skład Instalacji oraz sposób ich montażu, 

zostaną określone zgodnie ze sporządzoną w tym celu dokumentacją projektową uwzględniającą obowiązujące 

normy branżowe i standardy techniczne. 

9. Po montażu Instalacji przez cały okres trwałości projektu określony w §4 ust.1 Właściciel zobowiązuje się do: 

a) eksploatacji - korzystania z zamontowanej Instalacji w celu uzyskania przez Gminę wskaźników, które 

zostały zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i które podlegają kontroli oraz monitorowaniu, 

b) umożliwienia upoważnionym przez Gminę podmiotom kontroli, eksploatacji i inwentaryzacji 

zainstalowanych urządzeń, 
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c) eksploatacji zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta otrzymanymi łącznie z protokołem 

odbioru, 

d) umożliwienia upoważnionym przez Gminę podmiotom dokonywania wszelkich odczytów 

wyprodukowanego ciepła lub energii elektrycznej z liczników ciepła, sterowników, inwerterów lub 

pozyskiwania informacji o ilości wytworzonego ciepła lub energii elektrycznej, 

e) ponoszenia kosztów serwisu, jeśli będą one obejmowały prace na elementach Instalacji nie objętych 

dofinansowaniem – o ile takie wystąpią, 

f) dokumentowania kosztów eksploatacji i serwisu w przypadku rozszerzenia zakresu projektu. 

10. Podczas trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu Właściciel nie może dokonywać przeróbek. 

Instalacji bez zgody Wykonawcy i Gminy. Zmiana lokalizacji Instalacji możliwa jest tylko za zgodą Gminy. 

11. Właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia awarii lub 

pojawienia się w Instalacji objawów uzasadniających prawdopodobieństwo jej wystąpienia) zgłaszania Gminie 

lub podmiotowi przez nią wskazanemu, na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wszystkich 

przypadków uszkodzenia, wadliwego działania lub zniszczenia Instalacji, jak też udzielenia wszelkich 

wyjaśnień związanych ze wskazanymi okolicznościami. 

12. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gminy lub podmiotu przez nią wskazanego, jeżeli kontakt telefoniczny 

nie dojdzie do skutku, a Właściciel wyśle informację o usterce na wskazany adres e-mail, SMS-em na 

wskazany numer telefonu bądź zgłosi ją osobiście
3
. 

13. Zgłoszenie o usterce powinno zawierać informacje: 

a) datę i godzinę zgłoszenia usterki, 

b) adres Instalacji i telefon kontaktowy, 

c) nazwisko i imię Właściciela, 

d) indywidualny numer Instalacji, 

e) krótki opis usterki. 

 

14. Każdy następca prawny Właściciela przejmuje wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki na nim 

ciążące. Właściciel zobowiązany jest w trybie niezwłocznym, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia 

faktu poinformować Gminę o wszelkich zmianach w tytule własności do nieruchomości. Z ewentualnym 

następcą prawnym Właściciela zostanie podpisana kolejna umowa. 

§ 3 

Określenie warunków finansowych 

1. Właściciel wyraża wolę uczestnictwa w projekcie i dobrowolnie zobowiązuje się partycypować w kosztach 

realizacji projektu, o którym mowa w § 1, w wysokości 30% kosztu kwalifikowanego
4
 netto Instalacji, a także 

100 % kwoty obejmującej wydatki niekwalifikowane w ramach projektu wskazane w pkt. 8. 

2. Kwota stanowiąca 30% kosztu kwalifikowanego Instalacji netto, o której mowa w ust. 1 jest traktowana jako 

zaliczka na poczet wykonania Instalacji. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującą stawką
5
. 

                                                           
3 W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną lub SMS-em w tytule wiadomości należy podać indywidualny numer 

instalacji i adres budynku na którym jest zainstalowana. 
4 Kosztem kwalifikowanym w przedmiotowym projekcie, określonym w §1,  są wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
danej instalacji OZE. Kwalifikowane są również wydatki poniesione na urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z 
urządzeń OZE (zbiorniki na c.w.u, itd.) oraz wydatki poniesione na urządzenia niezbędne do podłączenia jednostki wytwarzającej 
energię w oparciu o OZE do instalacji odbiorczej (elektrycznej, ogrzewania, c.w.u). 

W przypadku instalacji solarnej wydatki kwalifikowane mogą obejmować: kolektory słoneczne, instalację przyłączeniową, zbiornik 
c.w.u. wyposażony w grzałkę awaryjną i „drugą wężownicę” podłączoną do głównego źródła ciepła, układ kontrolno – pomiarowy. 

W przypadku instalacji fotowoltaicznej wydatki kwalifikowane mogą obejmować: panele fotowoltaiczne, instalację przyłączeniową, 
zbiornik c.w.u. wyposażony w grzałkę awaryjną i „drugą wężownicę” podłączoną do głównego źródła ciepła, układ kontrolno – 
pomiarowy. 

5 Art. 19a ust. 8. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług mówi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub 
wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, (…) obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. 
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3. Szacunkowa wartość zobowiązania wynikająca z przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, została 

ustalona po weryfikacji technicznej budynku, na którym Właściciel wyraził chęć montażu Instalacji 

i wynosi ………………………….. zł netto. 

4. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, do 

którego dojdzie po potwierdzeniu uzyskania przez Gminę środków na realizację projektu i wycenie 

poszczególnych Instalacji przez Wykonawcę wybranego do realizacji inwestycji. Od tak ustalonej kwoty 

zostanie wyliczony wkład własny Właściciela, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wpłata kwoty, o której mowa w ust. 3 winna być dokonana w dwóch ratach na podstawie faktur wystawionych 

przez Gminę.  

a) Pierwsza rata w wysokości 1 500,00 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

b) Wysokość drugiej raty zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na 

wyłonienie Wykonawcy. 

 Faktury zostaną wystawione po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa 

Podkarpackiego. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to sierpień/wrzesień 2018 r.. 

6. Po ustaleniu rzeczywistych kosztów projektu tj. rozstrzygnięciu postepowania, o którym mowa w ust. 4 strony 

podpiszą aneks do niniejszej umowy, którym wprowadzona zostanie do Umowy dokładna wysokość wkładu 

własnego Właściciela oraz termin uiszczenia drugiej raty. 

7. W przypadku dokonania wpłaty przez Właściciela kwoty określonej w ust. 5 i niezrealizowania projektu cała 

kwota zostanie zwrócona przez Gminę na wskazane przez Właściciela konto w terminie 14 dni od daty 

rozwiązania umowy. 

8. Właściciel pokrywa w całości wydatki niekwalifikowane związane z dodatkowymi robotami wykonanymi na 

jego zlecenie, m.in.: 

a) poprowadzenie Instalacji drogą dłuższą niż wynikałoby to z optymalnej trasy w celu połączenia paneli 

fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych z pozostałymi elementami Instalacji, 

b) wykonania przeróbek, przeniesień i przekładek instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wod-kan, c.o., 

telekomunikacyjnych, teletechnicznych, gazowych wówczas gdy istnieje możliwość nieinwazyjnego 

wykonania Instalacji, 

c) wszelkich przeróbek związanych z adaptacją pomieszczenia i/lub dachu w celu wykonania montażu 

Instalacji, 

9. W przypadku uszkodzenia Instalacji nie objętego gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, 

uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) Właściciel zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów jego naprawy. 

10. W przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną ubiegającą się o montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych na gospodarstwie domowym, z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej na 

potrzeby własne i przesyłem nadwyżek energii do sieci, skorzystanie z dofinansowania na tę Instalację będzie 

traktowane jako pomoc de minimis
6
.  

11. Wnioskodawca oświadcza, że zawrze umowę z dostawcą/odbiorcą energii elektrycznej w zakresie przyłączenia 

zamontowanej Instalacji do sieci energetycznej w terminie określonym przez właściciela sieci jednak nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

                                                           
6 Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie 
powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). 

Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy z branży rolnej reguluje art. 3 ust. 7 Rozporządzenia KE nr 1408/2013 w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Limit wynosi 15 tys. euro 
w ciągu trzech lat, tj. roku bieżącego i dwóch poprzedzających go lat. 

Natomiast dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność w pozostałych sektorach (za wyjątkiem usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym) pomoc de minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia KE 1407/2013 w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. W tym przypadku limit pomocy de minimis wynosi 
200 tys. euro w okresie trzech lat, z wyjątkiem transportu drogowego towarów, gdzie pułap finansowy jest mniejszy, tj. 100 tys. 
euro. 
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12. W przypadku Właściciela będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działalność 

rolniczą, zarejestrowaną pod tym samym adresem pod jakim Właściciel wnioskuje o montaż Instalacji, 

przekazanie dofinansowania na Instalację będzie traktowane jako pomoc de minimis. 

13. Potraktowanie dofinansowania jako pomoc de minimis wiążę się z przedłożeniem przez Właściciela 

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz udokumentowaniem tego 

faktu przez Gminę zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej udzielenia. 

14. W przypadku gdy w okresie realizacji lub trwałości projektu w danym budynku Właściciel rozpocznie 

prowadzenie działalności gospodarczej (dotyczy to również sytuacji gdzie działalność jest wyłącznie 

zarejestrowana) zobowiązuje się on do zgłoszenia tego faktu Gminie, następstwem czego będzie zastosowanie 

się do ust. 12 i ust. 13. 

15. Sankcje finansowe za nieprzestrzeganie warunków umowy: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Właściciela w wysokości 30% wartości przedmiotu 

umowy określonego w § 3 ust. 3,  

b) za odstąpienie przez Właściciela od umowy przed montażem Instalacji 100% kosztów wykonanej 

dokumentacji dla jego nieruchomości oraz 100 % kosztów przeprowadzonej inwentaryzacji wraz 

z dokumentacją inwentaryzacyjną. 

§ 4 

Czas trwania i warunki umowy 

1. Umowę zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia upływu 5 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania na konto Gminy. 

2. Przez okres wskazany w ust. 1 właścicielem Instalacji jest Gmina. 

3. Podczas trwania okresu wskazanego w ust. 1 koszty związane z pozagwarancyjnym utrzymaniem Instalacji, 

ewentualnym serwisem, przeglądami, naprawami i obsługą ponosi Gmina z uwzględnieniem umowy 

z Wykonawcą i warunkami gwarancji
7
. 

4. Obowiązek ubezpieczenia Instalacji od skutków zewnętrznych podczas trwania okresu zawartego w ust. 1 

spoczywa na Gminie. 

5. Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenia, usterki, utratę Instalacji lub jej elementów spoczywa na 

Właścicielu. Koszt ewentualnych napraw lub uzupełnienia brakujących elementów nie wynikających z umowy 

gwarancyjnej pokrywa Właściciel. 

6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, na mocy niniejszej umowy, kompletny zestaw Instalacji 

zostanie przekazany Właścicielowi na własność - bez dodatkowych opłat na rzecz Gminy - czego 

potwierdzeniem będzie protokół przekazania. 

7. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach jeżeli: 

a) nie zostanie dokonana wpłata przez Wnioskodawcę w terminie i wysokości określonej w §3 ust. 5 umowy, 

b) realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze Stron 

z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego, 

c)  nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

d) Właściciel nie zrealizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. W przypadku gdy wkład własny na poczet Instalacji okaże się wyższy o 20% od kosztu szacunkowego, 

Właściciel ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 15 b). 

9. Postanowienia ust. 7 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca lub następca 

prawny Właściciela nie wstąpi w prawa Właściciela, jako strony niniejszej umowy – dotyczy okresu do dnia 

odbioru końcowego zadania. 

                                                           
7 w tym za wyminę glikolu - w przypadku instalacji solarnej 
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§ 5 

Dysponowanie nieruchomością 

1. Właściciel wyraża zgodę na nieodpłatne zajęcie przez Gminę, w zakresie określonym niniejsza umową, tej 

części nieruchomości określonej w § 2 ust. 1 a), która jest niezbędna do zrealizowania przedmiotu umowy 

określonego w § 1. Z przedmiotu udostepnienia wyłącza się pozostała część nieruchomości. 

2. Właściciel upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, 

przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń 

niezbędnych do usytuowania ww. Instalacji na obszarze nieruchomości Właściciela. 

3. Właściciel zobowiązuje się w terminie określonym przez Gminę do nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy 

robót swojej nieruchomości do celów montażowych Instalacji m.in. umożliwienie montażu elementów Instalacji 

i przeprowadzenia robót budowlanych z tym związanych, wykonania robót sprzętem mechanicznym oraz 

umożliwienie ustawienia rusztowań, udostępnienie energii elektrycznej, wody itp.. 

4. Gmina zobowiązuje się przedmiot udostępnienia używać z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 

z przeznaczeniem i z zasadami sztuki budowlanej. 

5. Po zakończeniu prac budowlanych Gmina, za pośrednictwem Wykonawcy, zobowiązana jest uporządkować 

udostępniony teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. 

6. Strony postanawiają, że za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad 

montażem Instalacji odpowiedzialność ponosi Gmina. 

 

§ 6 

Zmiany w umowie 

1. Właściciel wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie konieczne 

będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających ze zmiany przepisów prawa, dokumentów lub 

wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP. 

2. Brak wyrażenia zgody na podpisanie zmian umowy przez Właściciela w trybie określonym w ust. 1 będzie 

równoznaczny z odstąpieniem przez Właściciela od niniejszej umowy. 

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

pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Planowany termin realizacji projektu nie jest zależny od Gminy i z tego tytułu Właściciel nie będzie dochodził 

żadnych roszczeń w stosunku do Gminy. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, jeżeli w ciągu 14 dni od 

powstania sporu strony nie zawrą porozumienia, spór będzie rozstrzygać sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Gminy. 

3. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

niniejszego projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie 

z treścią załącznika nr 1. 

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Właściciela, dwa dla Gminy. 
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§ 8 

Załączniki do umowy 

1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

2) Upoważnienie – jeżeli dotyczy 

 

 

Właściciel          Gmina 

 


