
  
 

 

  

Umowa udostępnienia środków Nr …………………………………   

z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 

 

zawarta dnia …………………………20 ……. r. w …………………..… pomiędzy:  

 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  

w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, nr identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-18-

559; nr statystyczny REGON: 142 137 128 - w imieniu którego działają: 

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

…………………………………………………………… 

zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Narodowym Funduszem”, 

a 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ………………….. z siedzibą w………………………., ul. ……………………., ……………………………………….,  

nr identyfikacji podatkowej NIP: …………………………..; nr statystyczny REGON: ……………………., zwanym 

dalej „WFOŚiGW”, lub „Wojewódzkim Funduszem” reprezentowanym przez:  

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

zwanymi łącznie „Stronami”, 
o treści następującej:  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udostępnienia środków NFOŚiGW dla WFOŚiGW  

z przeznaczeniem na udzielanie dotacji na realizację przedsięwzięć, których koszty kwalifikowane 

zostaną poniesione do dnia w 20…….. r. w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, zwanym dalej Programem, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2  

Finansowanie Programu  

1. NFOŚiGW udostępnienia dla WFOŚiGW środki do kwoty ………………… zł (słownie: 

…………………………………… złotych). 

2. WFOŚiGW na realizację niniejszej umowy przeznacza środki do kwoty: ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………….. złotych). 

 

§ 3 
Przekazywanie i zwrot środków  

1. Środki NFOŚiGW będą przekazywane w formie refundacji, na rachunek bankowy WFOŚiGW  

nr ………………………………………… w Banku Gospodarstwa Krajowego  Oddział w ……………………….  

w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu kompletnego i prawidłowo  sporządzonego 

wniosku o płatność. 
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2. Środki NFOŚiGW będą przekazywane na podstawie wniosku WFOŚiGW, o którym mowa w ust. 1, 

składanego nie częściej niż raz w miesiącu, zawierającego oświadczenie, iż WFOŚiGW dokonał 

rozliczenia kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć poniesionych w 2019 r. i wykazanych we 

wniosku o płatność. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, przy 

czym wniosek ten zostanie rozpatrzony przez NFOŚiGW w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia jego wpływu do Narodowego Funduszu. Do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

nie wlicza się okresu niezbędnego do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosku. 

3. WFOŚiGW po dokonaniu zapłaty na rzecz beneficjentów przedłoży do NFOŚiGW,  

w terminie 30 dni roboczych, oświadczenie, iż dokonał zapłaty zgodnie z wnioskiem  

o płatność, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania albo odstąpienia od umowy z beneficjentem 

WFOŚiGW zobowiązany jest do zwrotu NFOŚiGW przekazanych na dane przedsięwzięcie 

środków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od następnego dnia po dniu przekazania 

środków dla beneficjenta przez WFOŚiGW. WFOŚiGW przekaże do NFOŚiGW należne środki  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uzyskania przez WFOŚiGW środków od 

beneficjenta lub ich wyegzekwowania.  

5. W przypadku gdy egzekucja w stosunku do beneficjenta okazała się bezskuteczna,  

a WFOŚiGW dochował należytej staranności w zabezpieczeniu udzielonej dotacji oraz prowadził 

starannie czynności mające na celu zaspokojenie roszczeń od beneficjenta, NFOŚiGW na 

uzasadniony wniosek WFOŚiGW  odstąpi od żądania zwrotu udostępnionych środków w całości 

lub w części.  

6. Za dzień dokonania spłaty należności, o których mowa w ust. 4, uważa się dzień uznania 

rachunku bankowego NFOŚiGW kwotą przypadającą do zwrotu. 

7. Zwrot środków będzie następował na rachunek bankowy NFOŚiGW w Banku Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Warszawie o numerze 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001. 

8. Udostępnione przez NFOŚiGW środki stanowią wydatki na realizację zadań bieżących. 

 

§ 4 

Kontrola i Sprawozdawczość 

1. NFOŚiGW ma prawo kontroli w zakresie wykorzystania przez WFOŚiGW udostępnionych 

środków.  

2. Efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięć są ewidencjonowane przez NFOŚiGW  

i WFOŚiGW, proporcjonalnie do zaangażowanych środków.  

3. W terminie do ………..…. r. WFOŚiGW przekaże do NFOŚiGW rozliczenie finansowe, ekologiczne  

i rzeczowe umowy na podstawie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć zakończonych w 

terminie do ………...r., którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

4. Przedsięwzięcia zakończone po dniu …………...r. nie podlegają rozliczeniu,  

a wydatkowane na ich realizację środki NFOŚiGW podlegają zwrotowi. Do zwrotu,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim,  ma odpowiednie zastosowanie § 3 ust. 4 – 7.  
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§ 5 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa zawarta została na czas realizacji przedsięwzięć dofinansowanych  

z udostępnionych środków, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 3.  

2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem  

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

3. Wypowiedzenie nie zwalnia Strony z obowiązku realizacji zobowiązań zaciągniętych  

w trakcie obowiązywania Umowy.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. WFOŚiGW wystawi  i przekaże beneficjentowi końcowemu oraz właściwemu urzędowi 

skarbowemu informację o wysokości wypłaconej dotacji dla celów rozliczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie później niż do 

dnia 28 lutego po roku wypłacenia dotacji. 

2. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie z poszanowaniem dobrego imienia 

oraz interesu każdej z nich. 

3. Miejscem wykonania Umowy jest miejsce siedziby NFOŚiGW. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla NFOŚiGW  

i WFOŚiGW.  

 

Lista załączników: 

1. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, 

2. Wzór wniosku o płatność, 

3. Wzór oświadczenia WFOŚiGW o dokonaniu wypłaty udostępnionych środków na rzecz beneficjentów, 

4. Wzór sprawozdania z rozliczenia finansowego, ekologicznego i rzeczowego. 

 

 

NFOŚiGW          WFOŚiGW 

 

 

 


