
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 916/23 Burmistrza Morąga  

z dnia 6 lutego 2023 r.  

  

  

UMOWA DOTACJI NUMER ……./…….  
Znak sprawy ……………….  

  

Zawarta w dniu …………………………………. w Morągu pomiędzy:  

Gminą Morąg, z siedzibą w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14 – 300 Morąg, NIP 741 197 97 04, REGON: 
510743580 reprezentowaną przez Burmistrza Morąga – Tadeusza Sobierajskiego, przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Morąg – Jolanty Kutarby, 

a  

…………………………………….………..…………………., zamieszkałym/siedziba ………………….……….………….………, 

NIP/KRS:…………………………… właścicielem*, współwłaścicielem*, użytkownikiem wieczystym* 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym ………….., obręb ………….., Gmina Morąg,  

Działającym w imieniu współwłaścicieli: ………………………………………………………………………………………..  w 

treści umowy zwanym Wnioskodawcą.  

  

§1  

1. Wnioskodawca oświadcza, iż wybuduje studnię głębinową, spełniającą wymogi zawarte w 

przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r., poz. 1225 z 
póź. zm.) oraz spełniającą wszystkie konieczne normy i posiadać dopuszczenie do użytkowania na 

terenie Polski, posiadać oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami 

obowiązujących przepisów o systemie oceny zgodności.  

2. Przedsięwzięcie należy zrealizować do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.  

  

§2  

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 czerwca 2022 r.  w 

sprawie określenia zasad i trybu przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na 

dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r., poz. 3000) 
i w oparciu o wniosek właściciela nieruchomości, Gmina Morąg zobowiązuje się wypłacić dotację na 

część kosztów budowy studni głębinowej – pod warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z 
przepisami w/w uchwały.  

  

§3  

Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą być one 

przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.  

  

§4  

1. Wnioskodawca otrzymuje dotację do budowy studni głębinowej ze środków budżetu gminy w 

wysokości …...…………………….. (słownie:……………………………………………..).   

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od daty podpisania 

umowy.  

3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w §12 ust. 2 

Regulaminu zasad i trybu przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na dofinansowanie 
kosztów budowy studni głębinowych, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/533/2022 Rady 



Miejskiej w Morągu z dnia 24 czerwca 2022 r.,  muszą zostać dostarczone po zakończeniu budowy 

studni głębinowej, nie później niż do 30 listopada danego roku kalendarzowego.  

  

§5  

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania i sprawnej eksploatacji studni 

głębinowej.  

2. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest 

do zwrotu całości otrzymanej dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych.  

  

§6  

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§7  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Uchwały Nr XXXVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24 czerwca 2023 r.  w sprawie określenia 

zasad i trybu przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na dofinansowanie kosztów 

budowy studni głębinowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r., poz. 3000).  

  

§8  

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Gminy Morąg.  

  

§9  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy Morąg, 

jeden dla Wnioskodawcy.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………………………                                                            ……………………………………………………  

             Gmina Morąg                                                                                                   Wnioskodawca  


