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Załącznik nr 4 
do Programu budowy i finansowania przydomowych  

                                                                                            oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rydzyna 
 

 
Umowa nr …………………… 

 

zawarta w dniu ……………… 

 

 

pomiędzy Gminą Rydzyna z siedzibą w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna reprezentowaną 
przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy - …………………………………………………..………………….. 
a Panem/Panią ………………………………….. zam. w………………………………………… 
legitymującym się dowodem osobistym Nr ………………., wydanym przez ……………………         
Nr NIP ………………….. Nr PESEL ………………………… zwanym dalej 
Dofinansowanym/Dofinansowaną. 
 

§  1. 
 

Gmina Rydzyna stwierdza, że Pan/Pani ……………………………. spełnił/a  wymogi określone 
w Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjętego uchwałą                      
Nr XXXI/224./2009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 23 marca 2009 roku i udziela 
dofinansowania w wysokości ………………zł (słownie ……………………………….…….. ), 
do zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, wybudowanej w ……………………… 
Dofinansowany/a przedłożył/a kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz 
uzyskał/a pozytywną opinię Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

 §  2. 
 

Gmina Rydzyna zobowiązuje się do przekazania dofinansowania na konto 
Dofinansowanego/Dofinansowanej: 
Bank ………………………………….. 
Nr konta ……………………………… 
w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy 
lub 

do wypłacenia dofinansowania czekiem w Banku. 
 

§  3. 
 

Dofinansowany/a zobowiązuje się do: 
1. bieżącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, w sposób 

zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń zgodnie z przepisami eksploatacji 
dofinansowanej oczyszczalni, 

2. wykorzystywania oczyszczalni do oczyszczania wyłącznie ścieków komunalnych, 
pochodzących z budynku mieszkalnego, 

3. eksploatowania oczyszczalni w sposób nie powodujący uciążliwości ani szkód na 
nieruchomościach sąsiednich. 
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§  4. 
 

W razie niedotrzymania w/w warunków przez Dofinansowanego/ą wymieniona w § 1 kwota 
dofinansowania powiększona o ustawowe odsetki zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty 
stwierdzenia nieprawidłowości na konto udzielającego dofinansowania w PKO BP I/O Leszno 
65 1020 3088 0000 8102 0005 8651. 
 

§  5. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§  6. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach - jeden dla 
Dofinansowanego/Dofinansowanej, dwa dla Gminy Rydzyna. 
 
 
 
 
 
 


