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t' rerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 645/{ 9

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie przyjqcia wzoru umowy o powier:zenie grantu w ramach projektu
grantowego pn,: ,,Zakup i monta2 urzqdzef wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla

energi i w Gzerwionce-Leszczynach",

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2 2019r., poz. 506 ze zm.)

zatzadzam, co nastQpuje :

sl

Przyjq6, wz6r umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: ,,Zakup i montaz
urzqdzeh wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czerwionce-Leszczynach",
realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, OS Priorytetowa lV EfektywnoSd
energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.1

Odnawialne zr6dla energii, Poddzialanie 4.1 .3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs,
stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

Wykonanie Zazqdzenia powierzam
Srodowiska.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Naczelnikowi Wydzialu Zarzqdzania i Ochrony
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BURf+tTSTRZ
OMINY I MIASTA

r- zerwi onka-l-eszczYnY

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
Nr.........

z^wartaw dniu . w .............. .. pomigdzy:

Gmin4 i Miastem Czerwionka-Leszczyny

z siedzlbqw: ul. Parkow a 9 , 44-230 Czerwionka -Leszczyny

reprezentowan4pnez

zwaiqdalej Grantodawc4

a

Za\.4czntk
do Zarzqdzenia Burmisttza nt 645 /19

z dria 14 listopada 2079r.

adtes

seria i nr dowodu osobistego

PESEL

zwxry m dalei Grantobiorc4

Umowa zostaje z^wafia w nastgpstwie otwartego naboru prowadzonego pnez Gming i Miasto
Czerwionka-I*szczyry do ptojektu pn. ,,Zal<up i monta2 uuzqdzeli, wykorzystu,a.y.h odnawialne
*6d\a energii uz Czerwionce-I-,eszczynach" dofinansowanego ze Srodk6w Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dznva Sl4skiego na latz 2074-2020, Osi priorytetowei tV Efektywno66
eflergetyczna, odnawialne 2r6dNa energii i gospodarka niskoemisyjna,DztaNarue 4.7 Odnawialne Lr6dNa
energii, Poddzialanie 4.7.3 Odnawialne lrod\a energii - konkurs i okreSla prawa oraz obowiqzki Stron
zwtqzane z rcaltzacjqpowy2szego projektu.

Sformulowaria uzyte w niniejszej umowie a zdefiniowane w Regulamrnie udzielania dofinansowania
w postaci refundacji koszt6w poniesionych na zakup i budowg lub przebudowg mikroinstdacji
odnawialnych fu6del energii: pomp ciepla do c.u/.u., pomp ciepla do c.o i c.w.u., instalacii
fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w ramach
wskazanego powy2ej projektu, nalezy tozumie6 zgodnie z brzmieniem ustalonym w tym Regulaminie,
zkt6rym Grantobiorc z^poznal sig i kt6rego postanowienia zaakceptowal.
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$ l Przedmiot umoury

1. Strony 21salizuj4 przedmiot umowy w oparciu o wniosek o udznN w projekcie, kt6ry zosta\.
zLoz orty przez G nrtobiorca.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie Grantobiotcy grantu na rcalizrcje
przedsigwzigcia polegaiecego na zalupie i monta2u+ instalacji OZF, w postaci instalacji
fotowoltaicznej/nstalacji solarnei/pompy ciepla do c.w.u./pompy ciepla do c.w.u. i c.o.+
o mocy ....... (dalei iz-ko Inwesryia).

3. Instalacja OZE wskazarra w ust. 2 zostanie zurDorttowana na gruncie/budynku
mieszkalnym/budynku niemieszkalnym* pod adresem

a energpa przez ntq produkowana bgdzie wykorzystywatt^ ia rzecz btdynku mieszkalnego
polo2onego pod adresem

Grantobiorca jest wla6cicielem budynku mieszkalnego , rt^ tzecz kt6rego bedzie wykorzystywana
energia ptodukowan^ ptzez instalacjg OZE oraz budynku/gtuntu* na kt6rrrrm zostanie ona
wybudowana.

$ 2 Warunki finansowania Inwestycii

Grantodawca powierza Gmntobiorcy Grant na rcelizaci€ przedsigwzigiu', o kt6rym mowa w $ 1

2, o warto6ci zl (slownie:

;;;il;;;;h;;;;;#;I.I3r'"1,H"H"+:;*:;f i,ffi L:T*#";i;y#Z
w wysoko6ci ...................2\,Srodki budietu paristwa w wysoko6ci .... zl. orzrzbudzeru Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wysokoSci ................ zl. Grunt bgdzie wyplacony w terminie
do 27 dni licz4c od dnia zanirerdzeria rozliczenia z\oionego przez Gruntobiorca wniosku
o rozhczetie Grantu. W przypadku wykorzystania Grantu niezgodnie z celarri Projektu Grant
podlega zwrotowi ta zasadach okre6lonych w ustawie z dtia 27 sietpna 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2079r., poz.869 ze zm.).

Grantobiorca zobowi4ztje siq do poniesienia koszt6w niekwalifikowalnych stanowi4cych
r62nca pomiedzy calkowit4 warto6ci4 przedsigwzigcia a warto6ci4 powierzonego Grantu.

JeLeh wartoSd fa,ktyczte poniesionych wydatk6w kwalifikowalnych przekroczy maksymalne
koszty kwalifikowalne okreSlone w Regulaminie, n^ rzecz Grantobiorcy Grantodawca wyplaci
kwotg Gtantu w wysoko6ci okre6lonej w ust.1.

Jeze[ wartoS6 faktycznre poniesionych przez Grantobiorca wydatk6w kwalifikowalnych bgdzie
riisza nii warto66 okre6lona w ust. 1, rta tzecz Grantobiorcy Grantodawca wyplaci kwotg
Grantu r6wn4 wartoici faktyczrie poniesionych wydatk6w kwalifikowalnych.

$ 3 Termin rcalizacii Inwestycii

Grantobiorca zobotit1zuje sig do rozpoczgcia Inwestycii w terminie 3 miesigcy od dnia zawatcia
umowy, przy czym poprzez rozpoczgcie Inwestycji rozumie sig dokonanie przeprowadzetia
rozeznaria rynku, o kt6rym mowa - S 5.
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2. Grantobiorca zobowi4zuje sig do zakoiczenia Inwestycji w t..-ioi" da 12 miesigcy od dnia

za.watcia umowy.

1,.

* W przypadku dofinansowania do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowi jedyne ir6dlo ciepla
w budynku mieszkalnym, kt6ry nie zostal oddany do uiytkowania, Gnntobiorca, zobowi4zuie
sig zakoriczy6 Inwestycjg i odda6 budynek mieszkalny do u2ytkowania w terminie do 72
miesigcy od dnia zavtarciaumowy.

Terminem zzkonczetia Inwestycji jest data podpisania protokolu odbioru instalacji wedlug
wzoru stanowi4cego za\qczrik nt 6 do Regulaminu, przez Grantobiorca, ptzedstawiciela
Gtantodawcy i wykonawcA instalacji OZE.

$ 4 Obowi4zki Grantobiorcy

Grantobiorca zobotir4zuje sig do:

1) ztealizowatia Inwestycji na zasadach okre6lonych w Regulaminie i niniejszej umowie;

2) zachowznia zasady konkurencyjnoSci ptzy wyboze wykonawcy Inwestycii, popflez
skierowanie do co najmniei tzech potencjalnych wykonawc6w zrpytzria. ofertowego
wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 4 do Regulaminu i wybrania spo6r6d otrzymanych
minimum dw6ch ofert, oferty naikorzystniejszej rynkowo;

3) ztchowania instalacji OZF,w stanie dobrymiumo2lirxriajacymkorzystanie ztie)przezokrcs
trwalo6ci ptojektu;

4) wykorzystywania instalacli OZE oruz jej efekt6w wyN4czrue na potrzeby gospodarst'ura
domowego;

5) wla6ciwej eksploatacji instalacii OZE, ti. zgodnej z pierwotnym przeznaczeriem
i parametrami technicznymi;

6) niedokonywxrta zadnych przer6bek i zmitn w instalacji bez wiedzy i zgody Grantodawcy;

7) przeprowadzania przegl4d6w serwisowych zgodnie z warunkami okreSlonymi w karcie
gw 

^r^flq16Le 
j, kt6r4 prz ektz e wykonawca ;

8) ubezpieczenia instalacji w standardzie ,,od wszystkich Uzyk";

9) poddania sig kontroli Inwestycii prowadzonej ptzez Grantodawcg, iego upowa2nionego
przedstawiciela oraz inne instytucje do tego uprawnione;

10) przekazywania Gtantodawcy co 12 miesigcy od daty wskazanej przez Grantodawca
wypelnionej ankiety, kt6rejwz6r stanowi zaNqczniknr 8 do Regulaminu.

Grantobiorcz zobowi1zuje sig wlpelnia6 naNozone na niego obowi4zki od dnia zawucia umowy
do ostatniego dnia okresu trwaloSci proiektu.

$ 5 Prccedum ury{onienia Wykonawcy

W celu poniesienia wydatku w spos6b ncjonalny, Grantobiorca zobowi4zuje sig do
przeprowadzeria rozeznania rynku i dokonania wyboru Wykonawcy.

Nieprzekraczalny termin na wykonarie zadai okre6lonych w ust. 1 nie mo2e przel<roczy(
3 miesigcy od zawarcia umowy.

Grantobiotca zobowi4zuie sig dokona6 wyboru Wykonawcy Inwestycji poprzez skierowanie do
co najmniei tzech potencjalnych wykonawc6w z^pytartta ofertowego wedlug wzoru

3.

4.

1.

3.
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rt no*ia."go i^lqi""rk * 4 do i"g"lr-i"" i wybranie spo6r6d ot ry^^iy.t -l"i-"- dw6ch
oferg oferty naikozystnieiszej rynkowo.

4. Niezwlocznie po wylonieniu Wykonawcy, Grantobiotca zobowi4zuje sig przedloiyt
Grantodawcy dokumenty z wyboru Wykonawcy, tj.:

1) udokumentoril/ane wystosowarte zapytafi do minimum 3 potencialnych Wykonawc6w,

2) co najmniej 2 oluzymane oferty,

3) uzasadnienie wyboru rJTykonawcy,

4) kserokopig poSwiadczofl4za. zgodno66 z orygpna\emzawxtei umowy z \Wykonawc4.

5. W przlpadku wyboru oferty, kt6ra bgdzie skutkowa\a zmnn1wysoko3ci przyzf,^flego Grantu,
Gtantodawca zawtze z Grantobiotc4 aneks do umowy o powiezenie gtantu.

6. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Grantobiorca zglasza Inspektorowi nadzora gotowo66 do
rozpoczgcn prac monta2owych. !7 ty- celu Grantodawca przekne Grantobiorcy dane
kontaktowe Inspektora nadzoru.

7. Po ztkoiczeniu budowy lub przebudowy instalacii OZE Grantobiorca z$asza Inspektorouri
nadzoru gotowo66 zainstalowanej instalacj i OZE do odbioru.

$ 6 Rozliczenie grantu

1. Poztkonczeniu Inwestyciii dokonaniu odbioru zgodnie z $ 3 ust.2i4umowy Grantobiorca
zobowiqn$e sig do zlo2enta w Urugdzie Gminy i Miasa Czerwionka-I*szczyry wniosku
o tozhczerie grantu zgodnie ze wzotetn stanowi4cym za\qcznik nr 7 do Regulaminu, z Lytn, 2e

nep6inej nD w terminie 12 miesigcy od dnia podpisania umov/y.

2. Vlnz z wnioskiem o rozliczenie gtantu Grantobiorca jest zobowt4zany zNozy6:

1) dow6d ksiggowy - faktrty/rachunki ponvierdzaj4ce zakup lub zakup i montai fabrycznre
nowych ,ltzrydzeli skladaj4cych sig na kompletn4instalacje OZE;

2) dow6d zaplaty (potwierdzenie pzelewu, wyci4g bankowy) potwierdzajacy poniesienie
wydatku;

3) protok6l odbioru wskazuj4cy jakie elementy tozliczeniowe zosta\y wykonane orlz
pot'urierdzajacy efekt ekologiczny i neczowy (wz6r protokolu stanowi za\qcznik nr 6 do
Regulaminu);

4) poturierdzenie pod\4czetta do sieci elektroenergetycznei w przypadku instalacji
fotowoltaicznej;

5) zaiwizdczenie wydane przezPowatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, potrrietdzaj4ce
dokonanie odbioru budynku do u2ytkowan)a, w przlpadku dofinansowania do pompy
ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowila jedyne 2r6dLo ciepla w budynku, kt6ry przed
przyst4pieniem do rezlizacji Inwestycji nie byl oddany do u2ytkowania.

6) kalrtg gwarartcylrTa

7) certyfikaty / zaiwiadczeria zainstalowanych urzqdzef,;

8) ubezpieczenie;

9) o6wiadczenie o ptawie dysponowania nieruchomo6ci4;
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10) o6wiadc zanie onie wykluczeniu z mo2liwo6ci otzym^ti^dofinansowania;

11) o6wiadczerie o poniesieniu wydatk6w w spos6b oszczgdny, an. riezawy2ony w stosunku
do Srednich cen i stawek rynkowych i spelniaj4cy wymogi uzyskiwania najlepszych efekt6w
z danych naklad6w;

12) oSwiadczenie o braku wyst4pienia podw6jnego dofinansowania wydatk6w;

13) odwiadczenie o nieprowadzentu dzial.alnoSci gospodarczej albo oSwiadczenie w sprawie
pomocy de minimis, w Tm wysoko6ci dotychczas otzymanej pomocy de minimis;

14) o6wiadczenie w sprawie zobowi4zania sig do uttzyrrr ni^ trwalo6ci przedsigwzigcia pruez
okres trwalo6ci projektu.

3. Dokumenty wskazane w ust. 2 powinny zostat dostarczone w oryginalzch. Oryginaly
wskazanych w ust. 2 pkt. 1-8 dokument6w, po weryfikacji i zanvierdzeniu tozhczerria
Grantodawca zwroci Grantobiorcy. Grantobiorca zobowQzuje sig do pzechowywania
oryginal6w wszystkich dokument5w pzez okres trwaloSci projektu.

4. W przypadku bl9d6w lub brak6w we wniosku o rozhczenie grantu lub dol4czonej do niego
dokumentacji, Grantodawca wezwie Gtantobiorca do uzupelnieri w terminie 5 dni od dnia
otrzyrn fliAwenvanit.

5. Grantodawca dokona weryfikacji dostarczonych dokument6w oceniaj4c:

1) czy produkty, kt6re zostan;q objgte wsparciem zosta,ly dostarczone Gtantobiorcy, auslugi
i ptace budowlane ztea.hzowane;

2) czy wydatki deklarowane pruez Grantobiorce zostaly poniesione;

3) czy poniesione wydatki spelniaja wrrrnogi stawiane przez obotitqzui,qce przepisy prawa,
wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dznva Sl4skiego 2014-2020
i warunki wsparcia.

6. Grantodawca przelaze grant na rachunek bankowy wskazany przez Gnntobiorcg w umowie
o powiezenie grantu w teminie 21 drrt od dnia zaaierdzenia rozhczenia przeprowadzonego rM

podstawie wniosku o rozhczetie grantu.

7. Pnekazatie grantu nast4pi na rachunek Grantobiorcy

8. Nie ma mo2liwo6ci zmiany przeznaczenia grantu okte6lonego w umowie o powierzenie grantu.

$TKontolaimonitoring
1. Gtantodawca po wyplacie grantu na rzecz Grantobiorcy bgdzie prowadzil monitoring

i kontolq wykozystania powietzonego grantu.

2. Grantobiorca umo2liwi pelny i niezakl6cony dostgp do wszelkich informacji, rzeczy,
material6w, vrzqdzei, sprzet6w, obiekt6w, teren6w i pomieszczeit, w kt6rych zre,a11z6\rafla

bgdzie Inwestycja lub zgromadzona bgdzie dokumentacja dotyczqca zreqlizoutanei Inwestycji.

3. Grantodawca, upowainione przez riego osoby oraz inne uptawnione instytucie w ramach
prowadzonej kontroli i monitoringu s4 uprawnione do:

1) kontaktu z Grantobiorc4poprzez e-mail, telefon w celu uzyskania informacji dotycz4cych
Inwestycii;



4.

5.

I i*,iifft*, I Fti,tlo"o.," 4 Stqskie. 'ffi[ffflffi E
2) b"rp"5r"Jri.t *lryt * -i"ir." ir.,^lizo*^n^ Inwestycji, o kt6rych Grantobiotc, ffari"

informowafly pruez Grantodawca telefonicznie lub popflez e-mail zwyptzedzeniem
mirrimum 3 dni. Kontola bgdzie polega6 na sprawdzeniu, czy zamontowana nstalacia OZE
spelnia wymog okre6lone w Regulaminie i iest uiytkowana zgodnie z przezfl^czeniem;

3) przegl4dania i kopiowania dokument6w zgromadzonych przez Grantobiorca w z-wi4zku ze

ztealizowan4 Inwestycja w tym: faktuami, rachunkami, protokolami odbioru, kattami
grrarancyjnymi, certyfikatami, ubezpieczeniem, ofertami potencjalnych wykonawc6w,
dokumenta cj4 zstt4zanq z nlprawqinstalacii OZB;

Uniemo2liurianie lub utrudnianie przez GnrrtobiorcA przeprowadzenia kontroh zagroione jest
kar4 umown4 w wysoko6ci 300,00 zt. zaliorzdy przlpadek odtgbnie.

Sytuacje okre6lone w ust. 4 lub uiawnienie w trakcie kontroli nLqcych naruszeri umowy
i Regulaminu bgdzie moglo sku&owa6 wypowiedzeniem pflez Gtantodawca umowy
o powierzenie gtantu i konieczno6ci4 zwtotu grantu na warunkach wskazanych w $ 8 umowy.

$ 8 Zwrot grantu

Gtantodawc m^ prawo wypowiedzie6 niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewywi4zania sie Grantobiorcy z nalozonych rL^ niego obowi4zk6w,
w szczeg6lnoSci okredlonych w $ 4 niniejszej umowy.

Gtantodawc mL prawo do odst4pienia od umowy bez wypowiedzena w przypadku uzyskania
informacji o gm, 2e Gtantobiotca podlega wykluczeniu, o kt6rym mowa w afi. 207 ustawy
o finansach publicznych.

W przypadku rczuti4zania umowy ptzez Gnntodawca po wyplaceniu grantu, na Grantobiotcy
ciqzy obowt4zek zwrotu grantu.

Gtantobiorca w tetminie 14 dni od daty dorgczenia mu wezwania do zwrotu grantu, dokonuje
zwrotu grantu wr^z z odsetkami jak dla zaleglo6ci poda&owych liczonymi od dnia przekazarua,
gtantu Grantobiorcy do dnia jego zwrotu Grantodawcy, n rachunek bankowy Grantodawcy
wskazany w wezwaniu.

W przypadku, gdy dokonarny pruez Grantobiorc€ zwrot nie pokrywa w calo6ci naleino6ci
gl6wnej i odsetek naliczonych zgodnie z ust. 4, Grantodawca w pierwszej kolejno6ci dokonuie
zahczenia wplaty rt^ poczet odsetek.

Dla zabezpteczetta mo2liwo6ci zwrotu grantu Grantobiotca jest zoborit4zany podpisa6 weksel
in blanco n^ rzecz Grantodawcy, kt6ry moze zostat. przez Grantodawca wlpelniony zgodnie
z deHanciq wekslowq w przypadku rczxtiqzania umowy i niezwr6cenia przez Gtantobiorca
grantu zgodnie z postanowieniami ust. 3.

$ 9 Kwalifikowalno66 podatkuVAT

1. Podatek VAT w Ptoiekcie stanowi koszt niekwalifikowalny, w zwi4zku z czym Grantobiorca
zobowi4n\e sig go ponie66 z jego Srodk6w wlasnych, a koszt ten nie podlega refundacii
w tamach dofinansowania.

2. Stawka podatku VAT powinna by6 nahczona. w wysoko6ci zgodnei z ustawq z dria 77 marca
2004 t o podatku od towar6w i uslug.

1.

2.

3.
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$ 10 Pzetrvatzanie danych osobowych w Proiekcie

1. Gtantobiorca wyraza zgodg n^ przehvztzatie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnta 1,0 maia 2078 r. o ochronie danych osobowych (ti. Dz.U. 2079 r., poz. 1781)
wyl4cznte dla potrzeb rcahzac)i Projektu w zakresie niezbgdnym do jego prawidlowei realizacji
na kazdym etapie realizacjt Projektu zar6wno pnez GnntodawcA, jak $wruez IZ.

2. Administratorem danych osobowych jest Grantodawca.

3. Osobom, kt6rych dane dotycz4przyslugoie prawo dostgpu i kontroli do tre6ci przedtrarzanych
danych otaz ich poprawiania.

$ 11 Postanowienia ko6cowe

1. Przeniesienie na osobg tneciq praw i obowi4zk6w wynikai4cych z ntnrejszej umowy wymaga
zgody Grantodawcy,wynzonej na pi6mie pod rygorem niewa2no6ci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowA stosuie sig przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Za obowr4zujac4 formg kontaktu, kierowania weztrai, pytafi i uwag w ramach wykonywania
niniejszej umowy strony :uznaj4 na r6wni: pocztg elektronicznq telefon oruz ptzesy\ki
kietowane za po6rednictwem wybranego operatora pocztowego.

4. lTszelkie zmiany, uzupelnienia niniejszej umowy i o6wiadczenia skladane w zwi4zku z ririeisz4
umowa wymga;i1formy pisemnej, pod rygorem nieura2no6ci.

5. Wszelkie spory wynikaj4ce na de stosowania niniejszej umowy rozsttzygae bgdzie s4d wlaSciwy
ze wzglgdrt na siedzibg Grantodawcy.

6. Umowg sporzqdzono w ttzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, jednym dla Grantobiorcy
i dw6ch dla Grantodawcy.

GRANTODA's7CA

Za\4cznlkil.
1. deklaracjawekslowa;
2. weksel in blanco

GRANTOBIORCA

ctn@ /
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Zalqczniknt l do umowy o powietzenie grantu

DEKLARACJA WEKSLOWA

ztw^fiA w ............... . (nig1'sce qawarcia unowl) dnia .......... (data qawmcia anowl).

pomigdzy:

Gmina i Miastem Czerwionka -I-,eszczyny

z sie&ib4 w: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerurionka-I*szczyny

reprezentowan4.pflez.

zw^nqdalej Remitentem,

L

(imie i nazwisko wystawcy) zmieszka\W w.................

(nigfscowoii, ilica, ,ttriler fuma flun er niesqkania) legitymuiacym sie dowodem osobistym

or................ wydanym ptz,ez-.........

z\'lanp dalei Wystawc4 weksla.

s1
Pzedmiotem deklaracii jest spos6b w jaki Remitent wypelni weksel wlasny in blanco wystawiony na

zabezpieczenie sumy wierzytelno6ci wynikaj4cei z umowy o powierzenie grantu nr ...
zzutxtej doia ........... (data 4amcia motry) pomigdzy Remitentem a rJ7ystawc4weksla.

s2
7. Remitent ma prawo wpisa6 sumg wekslour4w wysoko6ci zobowt4zznnwynikai4cego z ww. umowy

powigkszonego o odsetki iak dla zaleglo6ci podatkowych naliczone zgodnie z posanowieniami

wskazanej umoury talezne w dacie platno6ci weksla.

2. Remitent jako dziefi, platno6ci weksla wpisze dzieri nastgpujacy po 14 dniach od daty wymagalno6ci

wierzytelnoSci z tytulu ww. umowy.

3. Remitent jako miejsce platno6ci wpisze mieisce swojej siedziby.

4. Remitent w miejsce osoby, na kt6rej rzecz rna nast4pi6 zap\ata wpisze Gming i Miasto

C z erwionka -Les zczy ny .

5. Remitent jako dzief wystawienia weksla wpisze dziei nastqpuj4cy po dniu wymagalno6ci

wietzytelno6ci z tjrtulu ww. umowy.

s3
Wystawca weksla oSwiadcza, ze oddal do dyspozycji Remitenta weksel wlasny in blanco.



a j

s4
W pzypadku gdy Wystawca weksla splaci Remitentowi cal4 sumg wiezytelno5ci z qrnrlu unrowy,

o kt6tei mowa w S 1 niniejszei deklaracji Remitent zwr6ci Wystawcy weksel, o kt6rym mowa w$ 1

niniejszej deklaracii.

s5

Po okresie twalo6ci, w przypadku braku wystErienia w okresie trwania rcahzac)i umowy konieczno6ci

uzycia weksla, Remitent zvn6ci weksel Wystawcy weksla za poSrednictwem operatora pocztowego

w formie listu polecoflego zL zwtotnym porvier&eniem odbioru.

Remitent Wystawca weksla

Il i*Iii*in rffi;lnos*'la ?Slqskie. 'ffi[fffl#E
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ll is,m, I Rzeczposporita A Slqskie. ,ffi#fl# E
Z*lqczrou.knt2 do umowy o powiezenie grantu

WEKSELWLASNY

Wvstawionv:

r-,r; ;);)t 
""''o*""""',)*,);;;;;;

na kwotg

(suma wekslowa Efran)

Ja,.............. zaplaca

(wlstawca weksla) (suma wekslowa slownie)

za ten weksel wlasny na zlecenie

(reninnl

Weksel platny iest

(niy'sce i d$efi platnoici)

(podpis urJntauryl we,ks la)

1,0


