
PROJEKT „ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE” WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 

 

 

ANEKS nr 1  

do Umowy nr …………………………… 

z dnia ………………… 

 

Zawarty dnia  ………………..... pomiędzy: 

  

Gminą Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, 

zwaną w dalszej części umowy „Gminą”,   

reprezentowaną przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia,  

a 

1. Imię i Nazwisko ...………………………………………………. Pesel ……………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                 

nr. dowodu osobistego ……………………….. wydany przez ……………………………. 

…………………………………………… . 

2. Imię i Nazwisko ...………………………………………………. Pesel ……………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                 

nr. dowodu osobistego ……………………….. wydany przez ……………………………. 

…………………………………………… . 

3. Imię i Nazwisko ...………………………………………………. Pesel ……………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                 

nr. dowodu osobistego ……………………….. wydany przez ……………………………. 

…………………………………………… .  

zwanym/zwanymi w dalszej części aneksu „Właścicielem”. 

 

§ 1 

 

Strony zgodnie oświadczają, iż do Umowy nr ………………………. z dnia ………………. , 

przedmiotem której jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem 

organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji kompletnego 

pieca centralnego ogrzewania (piec c.o., zasobnik na pelet, automatyczny podajnik, osprzęt 

instalacyjny, wkład kominowy) opalanego biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z 

odnawialnych źródeł (tj. pelety i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma) dla potrzeb 

ogrzewania budynku mieszkalnego będącym własnością/współwłasnością ,,Właściciela”, 

realizowanym w ramach projektu o nazwie „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 

- 2013 Osi Priorytetowej VI Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku, wprowadzają 
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zmiany w zakresie określenia warunków finansowych § 5 pkt.1, który po zmianie otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

1. ,,Właściciel” wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i dobrowolnie zobowiązuje się do 

partycypacji w kosztach realizacji projektu, o którym mowa w §1, w wysokości 15% 

kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją 

ze środków Unii Europejskiej zainstalowania w jego budynku mieszkalnym 

kompletnego pieca centralnego ogrzewania, tj. w wysokości ................................... 

złotych    (w tym Vat 23%) (słownie: 

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

……….........................................), poprzez wpłatę tej kwoty na numer rachunku 

bankowego o numerze 25 8702 0001 0000 0026 2000 0510 prowadzonego dla Gminy 

Niemce przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w terminie od dnia 25.04.2014 r. do 

dnia 15.05.2014 r. 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

WŁAŚCICIEL:                GMINA: 

 

 

 

 

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

 


