
 

 

 
Załącznik nr  6  do Zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.:  

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" 

na rok 2020 

 
 

Umowa w sprawie wsparcia  

 

 

Zawarta w Sieroszewicach, w dniu ...................... 2020 roku, pomiędzy 

 
Gminą Sieroszewice z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 65, 63-405 Sieroszewice 
reprezentowaną przez: 

Anatola Piaskowskiego – Wójta Gminy Sieroszewice zwaną dalej „Gminą” 

a…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Beneficjentem” 

 

 

§ 1 

Przedmiotem  umowy  jest  udzielenie  wsparcia,  które  stanowi  ………………….  

………………………………………………………………………………………………¹ ͗ na 

zadanie pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 

2020 .  

 

§2 

1. Gmina  udziela   wsparcia   na   realizację   zadania   polegającego   na   demontażu,   

transporcie  i unieszkodliwieniu oraz usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu nieruchomości związanej z produkcją podstawową 

produktów rolnych. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 przekazane będą wykonawcy zadania, wyłonionego w 

trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Środki o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na mocy uchwały Rady Gminy 

Sieroszewice przyjmującej postanowienia Zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" na rok 2020, zwane dalej 

„Zasadami". 

4. Za dzień udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie określonej w niniejszej umowie uważa 

się dzień zawarcia umowy. 

5. Wartość udzielonego wsparcia zostanie określona w wartości  EUR  wg  kursu  średniego  

NBP na dzień udzielenia pomocy. 

6. Dokładna wartość udzielonego wsparcia zostanie określona na podstawie protokołu 

odbioru, stanowiącego załącznik nr 4 do Zasad. 
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7.  Deklarowana powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do demontażu 

wynosi..............m², zgodnie ze zgłoszeniem do udziału w programie; dokładna ilość 

zdemontowanych wyrobów zostanie określona na podstawie protokołu odbioru, o którym 

mowa w ust. 6. 

8. Deklarowana powierzchnia wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia 

wynosi....................kg, zgodnie ze zgłoszeniem do udziału w programie; dokładna ilość 

usuniętych wyrobów  zostanie  określona  na  podstawie  protokołu  odbioru,  o  którym  

mowa  w ust. 6. 

9. Ostateczny   termin   wykonania   zadania,  o  którym   mowa   w  §  2   ust.   1   ustala  się  

na   dzień 31.10.2020  roku. 

10. Gmina jest zobowiązana wydać  beneficjentowi  zaświadczenie  o  udzielonej  pomocy   

de  minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20  marca 2007 roku w sprawie  

zaświadczeń  o  pomocy  de  minimis  i  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 350). 

  

§3 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa. 

§5 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo 

sądowi powszechnemu. 

§6 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Gminy i Beneficjenta. 

 

 

Beneficjent                            Gmina  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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¹͗ wpisać odpowiednio:  

 

1) pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE  L 352 z 24.12.2013, str.1 ) lub  

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE)  

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) r. lub 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE)  

nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014, str. 45) 

 

 

 


