
Załącznik Nr 2  

do „Regulaminu finansowania usuwania odpadów folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big Bag” 

 

 

UMOWA 

 

zawarta w Witkowie, w dniu ……………………………….. 2021 r., pomiędzy: 

 

Gminą i Miastem Witkowo, mającą swoją siedzibę w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,                               

62-230 Witkowo, NIP: 784-229-92-62, REGON: 311019467, zwaną dalej „Gminą”, 

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Pana Mariana Gadzińskiego, 

przy kontrasygnacie: 

Pani Haliny Rzepeckiej - Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo 

a 

………………………………………………………………………………………………………….……………

,zwanym dalej, „Wnioskodawcą”. 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia na realizację zadania polegającego na 

odbiorze dostarczonych wysegregowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz poddanie odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu. 

2. Pomoc udzielona będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

3. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy są: 

a) postanowienia „Regulaminu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i 

sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, ustalonego 

Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 stycznia 2021 r., 

b) wniosek z dnia …………………………… 2021 r. o sfinansowania kosztów usuwania 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i 

typu Big Bag. 

 

§2 

 

1. Gmina udziela Wnioskodawcy wsparcia na realizację zadania polegającego na odbiorze 

dostarczonych wysegregowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz poddanie odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu. 



2. Wnioskowana ilość odpadów przewidzianych do poddania ich odzyskowi lub 

unieszkodliwieniu wynosi ………………. Mg, a wartość udzielonego wsparcia ustala się na 

kwotę …………………………. zł (brutto). 

3. W przypadku dostarczenia większej ilości odpadów niż określona w ust. 2, mogą one być 

odebrane, o ile wartość wsparcia nie przekroczy środków posiadanych przez Gminę na ten 

cel. 

4. Rzeczywista ilość odebranych odpadów będzie wynikać z protokołu odbioru oraz kart 

przekazania odpadów, a rzeczywista wartość udzielonego wsparcia z zaświadczenia o 

udzielonej pomocy publicznej wydanego przez Gminę. 

5. Środki, o których mowa w ust. 4, przekazane zostaną Wykonawcy zadania, z którym Gmina 

zawarła umowę na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, 

siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

 

§3 

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu udzielonej pomocy w terminie 14 dni od 

wezwania przez Gminę wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w każdym przypadku gdy: 

a) Wnioskodawca złożył nieprawdziwe informacje, 

b) Wnioskodawca naruszył Regulamin, o którym mowa w §1 ust. 3 lit. a, 

c) Wnioskodawca naruszył inne warunki udzielania pomocy określone przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu finansowania usuwania 

odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i 

typu Big Bag” ustalonego Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 

18 stycznia 2021 r., oraz warunkami udzielenia pomocy z Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

§4 

 

1. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawcą prac, bądź umowa 

zostanie z nim rozwiązana, prace polegające na odbiorze odpadów nie będą realizowane, 

to Gmina i Miasto Witkowo może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §4 ust.1, Wnioskodawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie od Gminy oraz od Wykonawcy. 

 

§5 

 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

cywilnego. 

 

§7 

 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu 

właściwemu miejscowo dla siedziby Gminy. 

 

§8 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

Strony. 

 

 

 

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

               / Gmina /                         / Wnioskodawca / 

 


