UMOWA nr BGGN.AZBEST........2020
zawarta w dniu ............................. w Wasilkowie pomiędzy
Gminą Wasilków, 16-010 Wasilków ul. Białostocka 7, NIP 966 210 43 41 reprezentowaną przez:
- Burmistrza Wasilkowa – Adriana Łuckiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Joanny Kunikowskiej
zwaną dalej „Gminą”, a
- ………………………………………………………………………………………………..................
zam. ………………………………...........................................................................……........................,
zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”
W związku z planowanym złożeniem przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
Strony postanawiają, co następuje.
§1
Wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadcza, że posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oznaczoną numerem geodezyjnym
……………...…, położoną w .............................................................................................
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§2
Gmina zobowiązuje się do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości określonej w § 1 i
pokrycia kosztów z tym związanych.
Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do:

a

demontażu, odbioru, transportu i utylizacji z:
- budynku .......................................................... - ....................m2;
- budynku .......................................................... - ....................m2;
- budynku .......................................................... - ....................m2,

b

odbioru, transportu i utylizacji - ......................m2.
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Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Warunkiem realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 jest uzyskanie środków i podpisanie z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy o
dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków.
W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest w roku 2018 na terenie Gminy Wasilków” w wysokości 100% niezbędnych kosztów, decyzję
dotyczącą realizacji wniosków Gmina podejmie w oparciu o środki przeznaczone na ten cel w budżecie na
dany rok.
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§3
Wykonawcą zadania obejmującego prace wymienione w § 2 ust. 2 będzie firma wybrana przez Gminę w
drodze zamówienia publicznego, która będzie dokonywać odbioru lub demontażu pokrycia zawierającego
azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania.
Wnioskodawca zobowiązuje się do umożliwienia firmie, o której mowa w ust. 1 wykonania prac
określonych w § 2 ust. 2.
Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przez Wnioskodawcę z firmą, o której mowa w ust. 1.
§4
Wnioskodawca zobowiązuje do pełnej współpracy z Gminą w celu uzyskania środków, o których mowa § 2
ust. 4 oraz do wszystkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych.
W sytuacji odmowy przyznania środków, o których mowa w ust. 1 Wnioskodawca nie ma roszczenia do
Gminy o usunięcie wyrobów zawierających azbest, ani innych roszczeń związanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy.
§5
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
a uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów azbestowych z wykonawcą wyłonionym przez
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Gminę w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego,
b udostępnienia wykonawcy, wyłonionemu przez Gminę nieruchomości w uzgodnionym terminie,
c nadzoru prowadzenia prac oraz uczestnictwa w odbiorze zleconych prac.
W przypadku braku uzgodnienia lub nieudostępnienia nieruchomości w uzgodnionym terminie, Gmina
może rozwiązać niniejszą umowę z winy Wnioskodawcy ze skutkiem natychmiastowym.
Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w mieniu osób trzecich w związku z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu
żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.
Po zakończeniu prac określonych w § 2 Wnioskodawca przedłoży Gminie informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

§6
Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin oraz wykonania fotografii na terenie nieruchomości,
o której mowa w § 1 przez pracownika Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz przedstawicieli firm startujących
w przetargu na wykonanie zadania.
§7
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a w
razie wyczerpania tych możliwości właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla Gminy.
§8
Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Gminie Wasilków
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wnioskodawcy, trzy dla Gminy.

................................................
Wnioskodawca

......................................................
Gmina

Kontrasygnata
…………………………………….

