UMOWA DOTYCZACA PROMOCJIINWESTYGI NA TERENIE GMINY PIELGRZYMKA ORAZ
WSPARCIA CEL6W SPOtECZNIE UZYTECZNYCH
zawarta pomiedzy:
GMINA PIEGRZYMKA

SOLANO SP.Z O.O.

PIELGRZYMKA, |i| 2011 R.
Niniejsza Urnowa (zwana dalej Umowa.) zostata zawarta w Pielgrzymce w dniu f|| 2011 r.
pomie.dzy:

Gmina; Pielgrzymka,
z siedziba. w Pielgrzymce, woj. dolnoslqskie, Polska, adres: Pielgrzymka 117, 59 - 524
Pielgrzymka, zwana. dalej Gmina., reprezentowana. przez:
- Tomasza Sybisa - Wojta Gminy.
- Mari§ Bernacka. - Skarbnika Gminy

Solano sp. z o.o.
z siedziba. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, Al. Wojska Polskiego 156, 71-324
Szczecin, zarejestrowana. przez Sqd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydzlaf
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000310559, zwanq dalej
Inwestorem, reprezentowan^ przez Wojciecha Gtocko - Prezesa Zarzqdu.

Gmina oraz Inwestor zwani be.da. tqcznie Stronami, a oddzielnie Strong.

ZWAZYWSZY, ZE Inwestor zamierza zrealizowac na terenie Gminy inwestycJQ polegaj^cq na
budowie za pomoca. spotki celowej Solano sp. z o.o. - Farmy Wiatrowej Wojcieszyn o mocy

28MW (zwana, dalej InwestycjaJ, a nast^pnie prowadzic, w oparciu o zrealizowana.
Inwestycje,, dziatalnosc gospodarcza, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z
odnawialnych zrodet energii;
ZWAZYWSZY, ZE Inwestor jest przedsie,biorca, odpowiedzialnym spotecznie, ktory da.zy w
swojej dziatalnosci do wspierania rozwoju wspolnoty lokalnej oraz realizacji doniostych
spotecznie potrzeb, w sposob przejrzysty i transparentny;
ZWAZYWSZY, ZE Gmina zainteresowana jest zwie,kszeniem aktywnosci gospodarczej na
terenie Gminy i w tym celu prowadzi roznorodne dziatania wspieraja.ce aktywnosc
inwestycyjna. na terenie Gminy;
ZWAZYWSZY, ZE realizacja Inwestycji przyniesie Gminie korzysci polegaja.ce na promocji
Gminy jako miejsca przyjaznego inwestorom, a takze wymierne korzysci zwiqzane z
przychodami z podatkow, optat, przychodami dla mieszkancow Gminy, rolnikow, co stworzy
szansQ na powstanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy;
ZWAZYWSZY, ZE realizacja Inwestycji i prowadzenie przez Inwestora dziatalnosci
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet maja.
charakter proekologiczny, zas promowanie wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych jest priorytetem Paristwa zgodnie z "Polityka, energetyczn^ Polski do 2030 r."
(zatqcznik do uchwaty Rady Ministrow nr 202/2009 z dnia 10.11.2009 r.), jak rowniez celem
okreslonym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych (Dz. Urz. UE
z 5.06.2009 poz. L 140/16);
ZWAZYWSZY, ZE Inwestor zainteresowany jest wspieraniem rozwoju infrastruktury,
stwarzaniu nowych mozliwosci dla spotecznosci lokalnej oraz dtugoterminowych
pozytywnych relacjach na terenie Gminy,
Strony postanawiajq podj^d dtugoterminowq wsp6tpracQ na zasadach okreSlonych
umownie, zwi^zanq z budowq przez Inwestora w Gminie Pielgrzymka parku elektrowni
wiatrowych.
Biora.c pod uwagQ powyzsze, Strony postanowity, co nast^puje.

§1
1.

Gmina zobowia.zuje si§ wspierac Inwestycj^ i utatwiac jej niezwtocznq realizacj^, w
zakresie zgodnym z prawem i w zgodny z prawem sposob.

2.

Inwestor, przy realizacji Inwestycji, zachowa wymagania w zakresie ochrony
akustycznej oraz wszelkie inne okreslone prawem wymagania, w tym w szczegolnosci
dotycz^ce ochrony srodowiska i planistyczne.

§2
1.

Majqc na uwadze strategic Inwestora polegaj^cg na aktywnym wspieraniu dobrobytu
lokalnej spotecznosci, Inwestor wesprze Gmin? kwotq darowizn celowych w t^cznej
wysokosci 650.000 (stownie: szescset pi^cdziesiqt tysi^cy) ztotych. Darowizny
przeznaczone b^d^ na dofinansowanie spotecznie uzytecznych przedsi^wzi^c,

naleza,cych do zadari wtasnych wspolnoty samorza,dowej okreslonych w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zmianami), takich jak:
a. ochrona siodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b. gmirme drogi, uliee, mosty i place,
c. wodocia,gi i zaopatrzenie w wode., kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie
sciekow komunalnych,
d. zaopatrzenie w energi? elektryczna. i cieplna, oraz gaz,
e. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urzadzenia sportowe,
f.

utrzymanie gminnych obiektow i urza,dzeri uzytecznosci publicznej,

g. promocja Gminy,
h. ochrona zdrowia,
i.

pomoc spoteczna,

j.

wspieranie i upowszechnianie idei samorza,dowej,

k. wspotpraca z organizacjami pozarza.dowymi,
I.

kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury,

m. edukacja publiczna.
Powyzsze darowizny be,da, roztozone w czasie i wnoszone w miare. poste.pu
inwestycji, w naste.puja.cych kwotach i terminach:
-

a. 30.000 (stownie: trzydziesci tysie,cy) ztotych, w ciqgu 30 dni od zakonczenia, z
' pozytywnym dla realizacji Inwestycji skutkiem, post^powart sidowyeh
• dotyczqcych
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dotyczqcego
Inwestycji, z przeznaczeniem na dofinansowanie dziatalnosci szkot gminnych;
b. 50.000 (stownie: pie.cdziesia,t tysi^cy) ztotych, w ciaju 30 dni od uzyskania
przez Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach umozliwiaja,cej
realizacJQ Inwestycji, z przeznaczeniem na remont i modernizacje,
przystankow autobusowych oraz drog gminnych i poboczy;
c. 570.000 (stownie: pie,cset siedemdziesia,t tysi^cy) ztotych, w cia,gu 30 dni od
uzyskania przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budows dla Inwestycji, z
przeznaczeniem na dofinansowanie dziatalnosci szkot gminnych w wysokosci
120.000 (stownie sto dwadziescia tysie.cy) ztotych, w wysokosci 177.000
(stownie: sto siedemdziesiat siedem tysie,cy) ztotych z przeznaczeniem na
remont i modernizacje. przystankow autobusowych nrazjjrng
poboczy, oraz w wysokosci 273.000 (stownie: dwiescie siedemdziesiat trzy
^fyslqcey ztotych przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernjzacji
kanalizacji w gminie oraz szamb;

3.

Darowizny nie mogq w jakiejkolwiek formie zostad przeznaczone dla
poszczegdlnych cztonkdw wtadz Gminy, radnych ani innych os6b mogqcych mied
wptyw na wydawanie jakichkolwiek decyzji administracyjnych dotyczacych
Inwestora, za co odpowiedzialna jest Gmina.

4.

5.

Skonkretyzowane przedsie.wzie.cia spotecznie uzyteczne podlegaja.ee wsparciu ze
srodkow darowizny celowej be.da. kazdorazowo uprzednio uzgadniane z darczyrica, Inwestorem.
Gmina zobowia.zuje sie. do niezwtocznego informowania lokalnej spotecznosci o
dofinansowaniu powyzszych przedsie,wzie,c przez Inwestora i podania kwot
dofinansowania, rowniez poprzez zamowienie i montaz dobrze widocznych dla
mieszkancow i czytelnych tablic informacyjnych, w miejscach powszechnie
ucze.szczanych. Tablice be.da. nie mnieisze niz 2 m. na 3 m. Projekt kazdej z tablic
(uktad graficzny, czcionka, tresc) podlega uprzedniej akceptacji przezlnwestpra.
Tablice zostana. urniejscOWlohe na okres nie krotszy niz 2 lata. GminaTpoinformuie
ponadto niezwtocznie o kazdorazowym dofinansowaniu w prasie lokalnej w
ogtoszeniu nie mniejszym niz 1x» strony. Projekt ogtoszenia (uktad graficzny,
czcionka, tresc) podlega uprzedniej akceptacji przez Inwestora.

§3
1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.

Niniejsza Umowa zostata sporza.dzona w dwoch jednakowych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

NA DOWOD CZEGO Strony spowodowaty zawarcie niniejszej Umowy poprzez swoich
wtasciwie umocowanych przedstawicieli.

WIMIENIU I NA RZECZ:

GMINY PIELGRZYMKA:

SOLANO SP. Z 0.0.

