
Załącznik nr 2 do Zasad udziału w projekcie pn.: 

„Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych  

do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych  

publicznie w województwie świętokrzyskim” 

stanowiący zał. do uchwały nr4167/21  

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn.18.08.2021  

 

Umowa  ……  /ROW/2021 

zawarta w Kielcach w dniu ……………………..  pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim, 

z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej „Województwem” 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………. 

a 

Gminą/Samorządową Jednostka Organizacyjną ………. z siedzibą ……………… zwaną dalej 

„Podmiotem Współrealizującym” reprezentowaną przez Pana/Panią …………….. – 

Burmistrza/Wójta Gminy/Dyrektora ……………………. 

 

Na podstawie uchwały nr ………..Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia ……… 

2021 r. w sprawie zakupu i wspólnego nasadzenia sadzonek drzew i krzewów miododajnych 

wraz z podmiotami współrealizującym w ramach projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów 

miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie                                 

w województwie świętokrzyskim” finansowanego ze środków Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego,  dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                               

i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwanego dalej „Projektem nasadzeń drzew i krzewów 

miododajnych” strony zawierają umowę o następującej treści: 

      § 1 

1. W ramach współrealizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych” 

Województwo zakupi i wspólnie z Podmiotem Współrealizującym dokona nasadzeń 

sadzonek drzew lub/i krzewów miododajnych.  

2. Podmiot Współrealizujący zobowiązuje się dokonać nasadzeń drzew lub/i krzewów,                     

o którym mowa w ust. 1 zgodnie z opisem zamieszczonym we wniosku o przystąpienie 

do projektu. 

3. Podmiot Współrealizujący zobowiązany jest do: 

a)   odbioru od Województwa sadzonek drzew lub/i krzewów miododajnych na własny 

koszt, ze wskazanego przez Województwo miejsca odbioru, zlokalizowanego: 

……………………………………………………………………………………..,  



b)   na własny koszt posadzenie oraz pielęgnacja drzew i/lub krzewów miododajnych      

      (w tym: podlewanie, ochrona przed szkodnikami i chorobami, opalikowanie                               

i zabezpieczenie przed zwierzyną) niżej wymienionych gatunków                                         

drzew miododajnych : 

                      -  …………………. szt.,  

                      -  …………………. szt., 

                      -  …………………. szt., 

        oraz krzewów miododajnych: 

                      -  …………………. szt.,  

                      -  …………………. szt., 

                      -  …………………. szt., 

c)  wykonania i zamieszczenie w widocznym miejscu na własny koszt metalowej tablicy  

     informacyjnej o źródle finansowania nasadzenia, 

d)  dokonania nasadzeń na gruntach stanowiących wyłączną własność Podmiotu 

Współrealizującego.  

4. Podmiot Współrealizujący po zakończeniu realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, 

najpóźniej do 10 listopada 2021 r. przedstawi sprawozdanie z realizacji projektu.  

§ 2 

1. Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości realizacji projektu w aspekcie 

rzeczowym. 

2. Uprawnienia kontrolne realizowane są przez upoważnionych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Podmiot Współrealizujący zobowiązuje się do umożliwienia Województwu 

wykonywania kontroli, w tym do udzielenia ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących realizacji projektu, jak również do przedłożenia dokumentacji                                    

w wyznaczonym przez kontrolujących terminie i miejscu. 

4. Województwo zastrzega sobie prawo kontroli zrealizowanego projektu w okresie do                    

5 lat od rozliczenia projektu. 

 



§ 3 

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy, jak również wypowiedzenie, odstąpienie albo 

rozwiązanie za zgodą stron, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

      § 4 

Kwestie nie objęte niniejszą umową regulują Zasady  udział  w „Projekcie nasadzeń drzew                          

i krzewów miododajnych”. 

§ 5 

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

§ 6 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Województwo                                                Podmiot Współrealizujący 

 


