
 
UMOWA nr ………./…………………………………. /2021 

 

zawarta w dniu 25.02.2021r. pomiędzy: 

 

Gminą Ostrówek, 98-311 Ostrówek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690 

 reprezentowanym(ą) przez: 

Ryszarda Turka – Wójta Gminy Ostrówek przy kontrasygnacie Lidii Pawlak – Skarbnika Gminy 

, zwaną dalej Biorącym w użyczenie 

a 

Panem/Panią 

1. …………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………….;  

PESEL …………………………………., zamieszkałym/ą: ……………………………………………………………………………….; 

2. …………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………….;  

PESEL …………………………………., zamieszkałym/ą: ……………………………………………………………………………….; 

3. …………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym …………………………….;  

PESEL …………………………………., zamieszkałym/ą: ……………………………………………………………………………….; 

zwanym/i dalej Użyczającym. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i 

finansowych, związanych z montażem instalacji OZE w budynku mieszkalnym użyczającego, 

realizowanej w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Ostrówek”. 

2. Użyczający oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, oznaczonej jako działka nr ……………………………… w miejscowości……………………………………, 

w obrębie geodezyjnym………………………………………, księga wieczysta nr ………………………………………………. 

3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do aplikowania o środki unijne w ramach IV Priorytetu RPO 

WŁ - Działanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii” poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego dla 

projektu inwestycyjnego pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Ostrówek” 

obejmującego zakup i instalację OZE w nieruchomości będącej własnością/współwłasnością 

użyczającego. 

4. Użyczający oświadcza, że w nieruchomości zamieszkuje ……………… osób i obiekt jest używany 

całorocznie. 



 
 

 

 

§ 2 

Określenie warunków organizacyjnych 

 

1. Biorący w użyczenie zabezpieczy realizację celu projektu tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wyłoni wykonawcę instalacji, ustali harmonogram realizacji prac 

instalacyjnych, będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, przeprowadzi 

odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu.  

2. Użyczający oświadcza, że w obszarze nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2, przez cały okres trwania 

projektu, o którym mowa w § 5 ust. 1, wyraża zgodę na umiejscowienie urządzeń, wytwarzających 

energię oraz na przeprowadzenie przez Biorącego w użyczenie wszelkich niezbędnych prac 

adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu instalacji. 

3. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu, zostaną określone 

zgodnie ze sporządzonym w tym zakresie projektem technicznym i technologicznym uwzględniającym 

obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne. 

4. Użyczający upoważnia Biorącego  użyczenie, do występowania w jego imieniu przed właściwymi 

organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi 

pozwoleń, niezbędnych do usytuowania ww. urządzeń energetycznych, na obszarze nieruchomości 

Użyczającego. 

 

§ 3 

Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych 

 

1. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, pozostają 

własnością Biorącego w użyczenie przez cały czas trwania projektu i 5 lat od daty zakończenia 

projektu. 

2. Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust. 1, całość instalacji przejdzie na własność 

użyczającego. Forma, w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowana odrębną 

umową. 

3. Użyczający  zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej z pierwotnym 

przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń energetycznych wchodzących w 

skład instalacji. 

4. Użyczający zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały 

okres, o którym mowa w ust. 1, przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w 



 
karcie gwarancyjnej, przekazanej przez wykonawcę instalacji, do ponoszenia w tym czasie wszelkich 

kosztów niezbędnych do utrzymania sprawności instalacji oraz do prawidłowej eksploatacji instalacji. 

5. Użyczający oświadcza, że zapewni Biorącemu w użyczenie oraz osobom przez niego wskazanym, 

dostęp do instalacji w okresie , o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 

Określenie warunków finansowych 

 

1. Użyczający  zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 do 17 % kosztów 

instalacji netto plus podatek VAT od całości inwestycji (w wysokości wynikającej z przepisów prawa) 

w terminie 14 dni od wezwania przez Biorącego w użyczenie na rachunek Gminy Ostrówek wskazany 

w wezwaniu. 

2. Nie dokonanie przez użyczającego wpłaty w terminie i wysokości określonej w ust. 1 umowy jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.  

3. W przypadku rezygnacji z projektu Użyczający zobowiązuje się do wskazania innego właściciela 

nieruchomości spełniającego warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni i poniesienia kosztów 

opracowania dokumentacji i kosztorysu. 

 

§ 5 

Czas trwania 

 

1 . Umowę zawiera się na cały czas trwania projektu „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców 

Gminy Ostrówek”, przy czym realizacja prac instalacyjnych objętych niniejszą umową nastąpi po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Łódzkim (Instytucją Zarządzającą), 

natomiast zakończenie umowy nastąpi po upływie 5 lat, licząc od dnia daty płatności końcowej.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) gdy Biorący w użyczenie nie uzyska pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej lub 

merytorycznej wniosku aplikacyjnego złożonego w 2021 r. w ramach RPO Województwa Łódzkiego – 

Działanie IV.2.1 o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii dla 

mieszkańców Gminy Ostrówek”. 

2) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Odnawialne 

Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Ostrówek”. 

3) W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Użyczającego, dokona on zwrotu nakładów 

poniesionych przez Biorącego w użyczenie na instalację. 

4) Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie w przypadku zmiany właściciela nieruchomości, jeśli  

nowy właściciel nieruchomości nie wstąpi w prawa użyczającego jako strony niniejszej umowy. 



 
 

§ 6 

Ustalenia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Gminy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Właściciela i dwa dla 

Gminy. 

 

 

Biorący w użyczenie: 

         (Gmina Ostrówek) 

 

…………………………………………………. 

Użyczający: 

 

 
 

…………………………………………………. 

 

 



 
Załącznik nr 1 do umowy  

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrówek 
Adres: Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, tel. 043 841 50 26.  

2. W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez administratora można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: 

iodo@poczta.fm. 
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy tj. przygotowania 

studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z załącznikami i ewentualnych 
poprawek /wyjaśnień na etapie oceny projektu, programu funkcjonalno-użytkowego.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą 
być udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w pkt 3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, Nr 27 poz. 140). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane będą przetwarzane 
przysługują prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, za wyjątkiem gdy przepisy prawa wyłączają możliwość 
skorzystania z przysługujących praw.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. Nie będą przekazywane również do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora osobie, której 
dane będą przetwarzane przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji umowy. 

 


