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Umowa nr…./2014 

 

Na udział w kosztach wykonania studium wykonalności na dostawę i montaż wraz z 
uruchomieniem układu solarnego w ramach projektu pod nazwą ,,Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w 
gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” finansowanego ze środków Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy. 

 

 

zawarta w dniu……………..w…………… pomiędzy: 

Gminą Wiślica reprezentowaną przez: 

………………………………….. 

zwaną dalej ‘’Gminą” 

 

a 

……………………………………. 

 

seria i numer dowodu osobistego:…………. 

NIP:………………………………. 

zwanym (ą) dalej ,,Mieszkańcem” 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z wykonaniem 
studium wykonalności dla Projektu pod nazwą ,,Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i 
pińczowskiego” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

w zakresie wykonania studium wykonalności dla instalacji przewidzianej do montażu na 
budynku stanowiącym własność mieszkańca. Gmina oświadcza, że w/w studium zostało 
wykonane i zostało przyznane dofinansowanie na realizację w/w projektu. 

2. Mieszkaniec dokonał wpłaty na konto Gminy nr 48 8480 0004 2002 0060 0284 0001 kwoty 
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350,00 zł, stanowiącej refundację kosztów poniesionych przez Gminę. Gmina na powyższą 
kwotę wystawi fakturę VAT. 

 

§2. 

 W przypadku braku obiektywnych możliwości montażu układu solarnego Gmina zwróci 
mieszkańcowi wpłaconą kwotę bez odsetek na wskazane konto. 

 

§3. 

1. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne właściwe przepisy oraz postanowienia uchwał Gminy 
Wiślica. 

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Gminy. 

 

§4. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

2. Zmiany w niniejszej umowie, jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 


