Załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji
i finansowania projektu pn. Usuwanie azbestu
z terenu gminy Krzeszowice.

Umowa z Uczestnikiem Projektu
Nr ...../.....
Zawarta w dniu ……………………. w Krzeszowicach pomiędzy:
Gminą Krzeszowice z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice,
NIP 513 023 37 74, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Krzeszowice – mgr inż.
Wacława Gregorczyka, zwaną w dalszej części umowy Gminą, a
Panem/Panią:................................................., zamieszkałym/ą: .................................................
Zwanym dalej Uczestnikiem Projektu, uprawnionym do dysponowania nieruchomością:
adres: ..................................................., nr działki: ..................... , obręb: .................................
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest finansowanie usług w zakresie:
1) demontażu pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających azbest,
pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych (także budynków pomocniczych,
garaży itp.) i budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy
Krzeszowice, pakowanie, transport oraz deponowanie ich na składowisku przeznaczonym
do utylizacji odpadów azbestowych.
2) usunięcia odpadów zaw. azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy Krzeszowice
oraz odpadów zaw. azbest pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk” zlokalizowanych na
terenie gminy Krzeszowice, pakowania, transportu, oraz deponowania ich na składowisku
przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych.
Usługi wskazane w punkcie 1), 2) zostaną wykonane przez Wykonawcę wskazanego
przez gminę Krzeszowice.
Projekt realizowany jest przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. Numer naboru
RPMP.05.02-IZ.00-12-030/17.
Finansowanie pokrywa 100 % kosztów związanych z realizacją Projektu, wskazaną w ust.
1, nie więcej niż 6.000,00 zł brutto na jeden obiekt budowlany. W sytuacji przekroczenia
wskazanej kwoty finansowania, pozostałą część zobowiązania pokryje Uczestnik Projektu
ze środków własnych.
Finansowanie obejmuje prawidłowo wypełnione wnioski, złożone w Urzędzie Miejskim
w Krzeszowicach, zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
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Realizacja Projektu odbywać się będzie na podstawie umowy, zawartej przez Burmistrza
Gminy Krzeszowice z Wykonawcą.
Koszty wykonania usługi wyliczane będą na podstawie ilości zdemontowanych/usuniętych
wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (wyrażonej w Mg) i określonej ceny
jednostkowej za demontaż/odbiór 1 Mg wyrobów, wynikającej z ww. umowy.
Rozliczenie wykonanej usługi nastąpi pomiędzy gminą Krzeszowice, a Wykonawcą usługi
zgodnie z ww. umową.
§2
Gmina Krzeszowice na podstawie Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn.
„Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice” sfinansuje pokrycie kosztów realizacji
usług:
1) demontażu pokryć dachowych i innych elementów budowlanych, zawierających
azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych (także budynków
pomocniczych, garaży itp.) i budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na
terenie gminy Krzeszowice, pakowanie, transport oraz deponowanie ich na
składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych - szacunkowa
wartość: (........... m2 *11) = ..................Mg.
......... Mg x ........... zł za Mg = .............. zł brutto.
2) usunięcia odpadów zaw. azbest zgromadzonych na posesjach na terenie gminy
Krzeszowice oraz odpadów zaw. azbest pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk”
zlokalizowanych na terenie gminy Krzeszowice, pakowania, transportu, oraz
deponowania ich na składowisku przeznaczonym do utylizacji odpadów azbestowych
- szacunkowa wartość: (........ m2 *11) = .............. Mg.
.......... Mg x ............ zł za Mg = ................. zł brutto.
Szacowana łączna wartość finansowania wynosi: ............. zł.
Ostateczna wartość finansowania, o której mowa w §2, zostanie określona w protokole
odbioru.
§3
Obowiązki gminy Krzeszowice:
1) Przekazanie Uczestnikowi Projektu informacji o Wykonawcy realizującym usługi
określone w Projekcie.
2) Przekazanie Wykonawcy danych osobowych i teleadresowych Uczestnika Projektu,
niezbędnych do realizacji Projektu.
Obowiązki Uczestnika Projektu:
1) Przekazanie pozostałym mieszkańcom/użytkownikom nieruchomości, informacji
o realizacji Projektu, jego zakresie i zasadach bezpieczeństwa.
2) Potwierdzenie na protokole odbioru ilości odebranych odpadów, w oparciu o dane
pochodzące z ważenia odpadów.
3) Potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi na terenie posesji, na protokole
odbioru (tj. właściwe uporządkowanie terenu po zrealizowaniu usługi oraz brak
wyrządzenia szkód w czasie realizacji odbioru).
4) Zapewnienie dostępu do budynków/obiektów, na których występują wyroby zaw.
azbest Wykonawcy robót oraz umożliwienie Inspektorowi Nadzoru, sprawowanie

3.

1.

2.

3.

1.

2.

kontroli zgodności realizacji usług z zapisami umowy, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa zgodnie z wyznaczonym terminem.
Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem realizacji i finansowania
projektu pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Krzeszowice” i zobowiązuje się do jego
stosowania przy realizacji niniejszej umowy.
§4
Gmina Krzeszowice może odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
Gmina Krzeszowice ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
w przypadku przewlekłego i nieuzasadnionego uchylania się Uczestnika Projektu od
postanowień umowy, w szczególności nieuzgodnienia harmonogramu prac oraz
nieudostępnienia terenu/obiektu dla Wykonawcy wykonującego usługę, jak również
podejmowania działań sprzecznych z obowiązującym prawem, w trakcie realizacji prac.
Umowa może być rozwiązana na wniosek Uczestnika Projektu, w sytuacjach
uzasadnionych, w przypadku nagłych zdarzeń losowych lub rodzinnych.
§5
Na każdym etapie realizacji umowy pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, mogą przeprowadzić kontrolę na terenie
nieruchomości w zakresie zgodności wniosku ze stanem faktycznym.
Uczestnik Projektu na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest udzielić wszelkich
wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego zadania.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla siedziby gminy Krzeszowice.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Uczestnika
Projektu oraz 1 dla gminy Krzeszowice.

……………………..….........

………………………………

GMINA KRZESZOWICE

UCZESTNIK PROJEKTU

