
WARUNKI UMOWY DOTACJI

1. Efekt rzeczowy i ekologiczny
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Beneficjent czyli osoba fizyczna, której udzielono
dotację na realizację przedsięwzięcia szczegółowo opisanego we wniosku o
dofinansowanie, zobowiązuje się do terminowego zrealizowania zakresu rzeczowego
wskazanego w tym wniosku. W wyniku realizacji umowy o dofinansowanie zostanie
osiągnięty efekt ekologiczny wynikający ze zrealizowanego zakresu rzeczowego.

2. Realizacja i trwałość przedsięwzięcia
1) Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia wskazywana jest w końcowym wniosku

o płatność. Datą tą jest data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

2) Beneficjent zobowiązany jest zapewnić trwałość przedsięwzięcia przez okres 5 lat
licząc od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3) Przez trwałość przedsięwzięcia rozumie się niedokonanie zmiany przeznaczenia
budynku lub lokalu mieszkalnego zdefiniowanego w programie, dalej zwanego
budynkiem objętym przedsięwzięciem oraz niedokonanie demontażu urządzeń,
instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie
realizacji przedsięwzięcia, a także niezainstalowanie dodatkowych źródeł ciepła
niespełniających warunków Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (dalej
Program) i wymagań technicznych określonych w załączniku 2 albo 2a do
Programu.

4) Zbycie budynku objętego przedsięwzięciem nie zwalnia Beneficjenta z realizacji
niniejszej umowy, w szczególności zapewnienia zachowania trwałości
przedsięwzięcia. W umowie zbycia nieruchomości jej nabywca może przejąć
wszystkie obowiązki Beneficjenta z niniejszej umowy, wówczas to na Beneficjencie
spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania o tym fakcie wfośigw, który
udzielił dofinansowania na przedsięwzięcie w terminie 30 dni od daty zbycia
budynku.

5) Do zakończenia okresu trwałości Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania
oryginałów dokumentów księgowych oraz innych dokumentów dotyczących
przedsięwzięcia.

3. Wypłata dotacji
1) Wypłata kwot dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego i

kompletnego wniosku o płatność (wniosek Beneficjenta o wypłatę kwot dotacji
przygotowany na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej wfośigw), na
wskazany we wniosku o płatność lub dokumentach załączonych do niego rachunek
bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, po zakupie, dostawie lub montażu urządzeń
oraz materiałów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Do terminu wypłaty
kwot dotacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wlicza się czasu
przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej mającej
na celu potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także
prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o
dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

2) Jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, wypłata
kwot dotacji może również zostać dokonana na rachunek bankowy Beneficjenta,
wskazany we wniosku o płatność.

3) Warunkiem przekazania kwot dotacji jest przedłożenie kompletnego i poprawnie
wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz
dołączenie potwierdzonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopii
faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (wystawionych na
Beneficjenta), w tym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz



wykonawcy lub sprzedawcy, w sytuacji, kiedy Beneficjent wnioskuje o wypłatę na
swój rachunek bankowy.

4) Pierwsza wypłata kwoty dotacji może nastąpić po zamontowaniu w budynku
objętym przedsięwzięciem nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już
źródło ciepła spełniające warunki Programu.

5) Dotacja nie podlega wypłacie jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek /
lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

6) WFOŚiGW może wstrzymać wypłatę kwot dotacji jeżeli wniosek o płatność jest
niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony lub nie załączono do niego
wymaganych załączników lub do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
wniosku lub jego załączników.

4. Obowiązki informacyjne Beneficjenta
1) Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania WFOŚiGW o

wystąpieniu okoliczności mających wpływ na udzieloną dotację, w szczególności o
zwiększeniu udziału procentowego powierzchni wykorzystywanej na prowadzenie
działalności gospodarczej w budynku objętym przedsięwzięciem, odzyskaniu
podatku VAT lub uzyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia z innych
środków publicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

2) W przypadku gdy Beneficjent skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, a udzielona
dotacja ma wpływ na wysokość lub inne warunki tej ulgi, Beneficjent zobowiązany
jest do poinformowania o udzielonej dotacji właściwy urząd skarbowy oraz jeżeli to
konieczne skorygowania rozliczenia tej ulgi.

5. Wypowiedzenie umowy i zwrot środków
1) Wfośigw może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

naruszeń jej postanowień, naruszenia wymogów Programu lub jego załączników, a
także w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez Beneficjenta w
umowie lub wniosku o płatność.

2) W przypadku wypowiedzenia umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu:
a. kwoty wypłaconej dotacji,
b. odsetek ustawowych w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra
Sprawiedliwości wydanym na podstawie art.359 §4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny, naliczanych od dnia przekazania środków na rzecz Beneficjenta.

3) Beneficjentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia pod warunkiem zwrotu przed upływem okresu
wypowiedzenia otrzymanych kwot dotacji wraz z odsetkami ustawowymi,
naliczonymi od dnia przekazania środków na rzecz Beneficjenta.

4) Za dzień wypowiedzenia umowy uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia
drugiej Stronie, przy czym pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie
podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za
prawidłowo doręczone z dniem zwrotu przesyłki do nadawcy.

6. Kontrola przedsięwzięcia
1) NFOŚiGW / WFOŚiGW lub podmioty zewnętrzne przez nie wyznaczone mają

prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji, w tym miejsca
realizacji przedsięwzięcia.

2) W razie ustalenia, że wypłacona Beneficjentowi kwota dotacji jest wyższa niż kwota
należnej dotacji wynikającej z rzeczywiście poniesionych przez Beneficjenta
kosztów kwalifikowalnych, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu różnicy na
rachunek bankowy WFOŚiGW wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia
przekazania środków na rzecz Beneficjenta.

7. Postanowienia końcowe
1) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany umowy, a także wypowiedzenie

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



2) Przez umowę należy rozumieć niniejsze ogólne warunki umowy dotacji oraz
pozostałą część wniosku o dofinansowanie, a także warunki opisane we wniosku o
płatność.

3) Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby WFOŚiGW.


