Załącznik nr 6
Umowa pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą w sprawie wsparcia, które stanowi pomoc
de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013)

zawarta w Kole w dniu

20 18 roku pomiędzy

Powiatem Kolskim, zwanym dalej "Powiatem", z siedzibą w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23,
62-600 Koło, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kolskiego, za który działają:
Starosta - Pan Wieńczysław Oblizajek
Wicestarosta - Pan Marek Banaszewski
a

zwanym dalej "Wnioskodawcą",

zamieszkałym w

PESEL/
NIP

.

§1
1.Przyznanie

pomocy

de rummus

ze środków

Wojewódzkiego

Funduszu

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środków pochodzących

Ochrony

z budżetu Powiatu

oraz gmin Powiatu Kolskiego uczestniczących w zadaniu pn. "Realizacja programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018", następuje

ej

na mocy:
l)ustawy

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

w sprawach dotyczących

pomocy

publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
2)rozporządzenia
stosowania

Komisji (WE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej

do pomocy

de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 352/9),
3)ustawy

z dnia

27 kwietnia

2001

r. Prawo

ochrony

środowiska

(tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami),
4)w oparciu o postanowienia

zawarte w

Regulaminie finansowania

przedsięwzięcia

pn.:

"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
kolskiego w roku 2018", który stanowi załącznik do umowy,

1

5)na

.r?

wniosek

z

dnia

. .. .. . . .. .. . .. . ... . .. . .. . .. .. .. .. .. . ... ... . . .

w miejscowości

dla

działki

gmina

nr

.

,

zgodnie ze złożonym oświadczeniem o pomocy de minimis w rolnictwie.
2.Całkowita

wartość

zadania

zrealizowanego

wynosi

Wnioskodawcy

u

zł,
J

/słownie

§2
1.Wnioskodawca

zobowiązany

do

przedłożenia

oświadczenia

(zgodnie

z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu finansowania przedsięwzięcia)

o otrzymaniu pomocy de

muumis wraz z formularzem

zawierającym

informacje

o

jest

o

(Załącznik nr 5 do Regulaminu)

dotyczące

postępowaniu

w

tej

sprawach

pomocy,

dotyczących

zgodnie

pomocy

niezbędne

z

publicznej

ustawą

rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające

SIę

o

pomoc

de

minimis

w

rolnictwie

lub

rybołówstwie

(Dz.U. Nr 121, poz. 810).
2.złożenie

informacji, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z prawdą, skutkować będzie

koniecznością

zwrotu

przez

Wnioskodawcę

udzielonej

pomocy

publicznej

z konsekwencjami wynikającymi z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.

§3
1.Powiat oświadcza, ze wykonawcą zadania jest firma
drodze przetargu nieograniczonego,

ej

związku

z

realizacją

wybrana w

która jest upoważniona do usuwania azbestu

przedsięwzięcia

pn.

"Realizacja

programu

usuwania

i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018",
nie

może

korzystać

z

pomocy

innych

firm

przy

w
azbestu

Wnioskodawca

realizacji

zadania,

pod rygorem utraty przyznanej pomocy de minimis w rolnictwie.
2.Wypłata pomocy
z zastrzeżeniem,

de minimis
że maksymalna

w wysokości

100% całkowitych

dla każdej nieruchomości

kosztów tych działań

kwota dofinansowania

na

realizację ww. przedsięwzięcia nie przekroczy 15.000,00 PLN, nastąpi na rachunek bankowy
Wykonawcy

zadania

tj

na

przedłożonej przez Wykonawcę udokumentowanej,
wykonanie

zadania,

w terminie

najpóźniej

właściwie wystawionej faktury VAT za

30 dni od dnia wpływu

Podawczego Powiatu.

2

podstawie

faktur do Biura

3.W przypadku,

\~

gdy dla Wnioskodawcy

kwota zrealizowanych

prac będzie przekraczała

15.000,00P LN, Wykonawca zadania na podstawie odrębnych uzgodnień między Wykonawcą
a Wnioskodawcą, pozostałą kwotę zrealizowanych prac otrzyma od Wnioskodawcy.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty różnicy
należności na rzecz Wykonawcy zadania.
5.Powiat

z

w rolnictwie

urzędu

wyda

zgodnie

z Rozporządzeniem

w sprawie zaświadczeń

Wnioskodawcy

zaświadczenie

Rady Ministrów

o pomocy

de

minimis

z dnia 20 marca 2007 r.

o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybołówstwie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 350).

§4
W razie niezachowania warunków umowy, w szczególności:
1)nieprzystąpienia

przez Wnioskodawcę

do realizacji zadania, na które została przyznana

pomoc de minimis;
2)niedochowania

obowiązku zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę lub remont

zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
Powiat może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§5
Powiat ma prawo kontrolowania realizacji zadania, na które udzielono pomocy de minimis,
przed jego rozpoczęciem i na każdym etapie realizacji.

§6

e)

1.Wnioskodawca
przedsięwzięcia:
terenu

oświadcza,

zapoznał

się

z

treścią

Regulaminu

finansowania

"Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z

powiatu

z

że

kolskiego

w

Wojewódzkiego

roku

2018",

Funduszu

przy

udziale

Ochrony

środków
Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwanego dalej WFOŚiGW oraz środków pochodzących z
budżetu Powiatu Kolskiego i budżetów gmin powiatu kolskiego, stanowiącego załącznik do
umowy,

że

l

Nadto oświadcza,

w

pełni

akceptuje

Jego

postanowienia.

że wyraża zgodę na zawarcie przez Powiat umowy z Wykonawcą

na usunięcie azbestu z jego budynku niemieszkalnego jak i wszelkie skutki z tym związane
oraz zobowiązuje się do udostępnienia nieruchomości Wykonawcy w celu realizacji umowy.
2.Strony

zobowiązane

o zmianach

danych

są

do

adresowych

wzajemnego

informowania

i innych okolicznościach

prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
3

się

w

mogących

formie

pisemnej

mieć wpływ na

§7
W sprawach

nieuregulowanych

niniejszą

umową zastosowanie

mają przepisy Kodeksu

cywilnego.

§8
l.Wszelkie

zmiany

postanowień

umowy

wymagają

formy

pisemnej

pod

rygorem

nieważności.
2.Spory wynikłe na tle przedmiotowej

umowy poddaje się rozstrzygnięciu

właściwemu

miejscowo i rzeczowo dla siedziby Powiatu sądowi powszechnemu.

§9

O

Niniejszą

umowę sporządzono

w trzech jednobrzmiących

egzemplarzach,

z czego dwa

egzemplarze przeznaczone są dla Powiatu, a jeden egzemplarz dla Wnioskodawcy.

Wnioskodawca

Za Powiat Kolski

ej

4

