UMOWA KREDYTOWA NR ……….
o kredyt złotowy w rachunku kredytowym
zawarta w dniu ……………. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy:
GMINA BIAŁY DUNAJEC, z siedzibą: 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA
II 312
(nazwa i adres Kredytobiorcy, REGON, NIP)

REGON: 491892038, NIP: 7361717680
reprezentowaną przez:
Andrzej Jacek Nowak – Wójt Gminy
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego/paszportu, PESEL oraz tytuł reprezentacji) ,

przy kontrasygnacie Anna Wędziarz – Skarbnik Gminy
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego/paszportu, PESEL)

zwaną dalej "Kredytobiorcą"
a Bankiem
………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
zwanym dalej „Bankiem”
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, a po dokonaniu przez
Kredytobiorcę wyboru oferty Banku została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biały Dunajec w roku 2018 (cel
kredytowania) w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milon złotych 00/100) na okres
od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2024 r. (okres kredytowania) na zasadach
określonych w niniejszej Umowie, bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy.
2. Postawienie do dyspozycji kwoty kredytu nastąpi po ustanowieniu przez Kredytobiorcę
zabezpieczenia w formie weksla in blanco.
3.
§ 2.
1. Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w rachunku
kredytowym nr ………………………………………………(nr rachunku kredytowego),
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w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Kredyt będzie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy i zgodnie z
jej treścią, poprzez jednorazowe przelanie kwoty kredytu na rachunek Gminy Biały
Dunajec Nr 19 8821 0009 0010 0100 1717 0001
3. Przewidywany termin uruchomienia kredytu to 10 grudnia 2018 roku.
4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 28 grudnia 2018 r.
5.
§ 3.
1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M,
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą w okresie kredytowania
marżę Banku w wysokości …….%. Na dzień podpisania niniejszej Umowy
oprocentowanie kredytu wynosi …….% w stosunku rocznym.
2. Zmiany oprocentowania kredytu następują pierwszego dnia każdego miesiąca, w trybie
miesięcznym, poprzez zmianę stawki bazowej WIBOR 1M.
3. Wysokość stawki bazowej WOBOR 1M ustalana będzie jako średnia arytmetyczna
notowań stawek WIBOR 1M ze wszystkich dni poprzedniego miesiąca.
4. Do obliczania wysokości oprocentowania należnego Bankowi z tytułu udzielenia kredytu
przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 365 dni, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni
kalendarzowych.
5. O aktualnej wysokości stawki, o której mowa w ust. 1, Bank powiadomi Kredytobiorcę w
formie pisemnej.
6. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu. W przypadku
wykorzystania mniejszej kwoty kredytu Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty
niewykorzystanego kredytu.
7. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia.
8. Bank nie pobiera od przyznanego kredytu żadnej prowizji, tj.:
- prowizji przygotowawczej,
- prowizji od przyznanego kredytu,
- prowizji od wcześniejszej spłaty,
- prowizji od niewykorzystanego kredytu.
§ 4.
1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty rat kapitałowych kredytu w następujących
terminach i kwotach:
a. w dniu 30.06.2019 r. w kwocie 10 000,00 zł;
b. w dniu 30.11.2019 r. w kwocie 10 000,00 zł;
c. w dniu 30.06.2020 r. w kwocie 10 000,00 zł;
d. w dniu 30.11.2020 r. w kwocie 10 000,00 zł;
e. w dniu 30.06.2021 r. w kwocie 110 000,00 zł;
f. w dniu 30.11.2021 r. w kwocie 110 000,00 zł;
g. w dniu 30.06.2022 r. w kwocie 90 000,00 zł;
h. w dniu 30.11.2022 r. w kwocie 90 000,00 zł;
i. w dniu 30.06.2023 r. w kwocie 200 000,00 zł;
Strona 2 z 5

j. w dniu 30.11.2023 r. w kwocie 200 000,00 zł;
k. w dniu 30.06.2024 r. w kwocie 80 000,00 zł;
l. w dniu 30.11.2024 r. w kwocie 80 000,00 zł.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty odsetek w dwóch ratach każdego roku,
odpowiednio do 30 czerwca i 30 listopada, począwszy od dnia 30.06.2019 r.
3. Płatności rat kapitału i odsetek będą dokonywane w ostatnim dniu roboczym miesiąca
przed wyznaczonymi terminami spłaty.
4. Termin spłaty kapitału i odsetek uważa się za zachowany z dniem wpłaty na rachunek
kredytowy wskazany w § 2 ust. 1.
5. Kwoty wpłacone przez Kredytobiorcę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu, Bank zalicza
w następującej kolejności:
1) podwyższone oprocentowanie umowne z tytułu opóźnienia w spłacie kapitału;
2) przeterminowane oprocentowanie umowne z tytułu zadłużenia;
3) przeterminowany kapitał;
4) bieżące oprocentowanie;
5) bieżący kapitał.
6. Potrącenie należności Kredytobiorcy z kwot należnych Bankowi może dotyczyć jedynie
należności bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym.
7.
§ 5.
Kredytobiorca jest uprawniony do przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego
części bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu. O zamiarze przedterminowej spłaty
Kredytobiorca poinformuje Bank z 7-dniowym wyprzedzeniem.
§ 6.
1. Niedotrzymanie przez Kredytobiorcę terminu spłaty zobowiązań wobec Banku
wynikających z niniejszej Umowy powoduje przeniesienie w dniu wymagalności
należności niespłaconej kwoty zobowiązania na rachunek należności przeterminowanych
Banku.
2. Od niespłaconych w terminie rat kapitału, Bank pobiera odsetki w wysokości odsetek
ustawowych.
3.
§ 7.
1. Strony ustalają następujące zabezpieczenia prawne spłaty kredytu weksel własny in
blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej do złożenia kontrasygnaty.
2. Źródłem pokrycia zobowiązań z weksla in blanco będą dochody własne budżetu gminy.
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§ 8.
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Bankowi wszelkich dokumentów potrzebnych do oceny jego sytuacji
prawnej i finansowej (m. in. rocznych oraz półrocznych sprawozdań z wykonania
budżetu wraz z opiniami RIO, Uchwały Budżetowej Kredytobiorcy i Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz dostarczania do Banku kwartalnych sprawozdań
finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S);
2) informowania Banku o wszelkich decyzjach i faktach mających istotny wpływ na
sytuację ekonomiczno-finansową Kredytobiorcy.
§ 9.
1. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego
kredytu przed umownym terminem spłaty w przypadku:
1) Kredytobiorca nie wykonał obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
a w szczególności nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału,
oprocentowania lub innych należności umownych;
2) kredyt lub jego część został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,
3) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały
się niezgodne ze stanem rzeczywistym;
4) nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym
wypłacalności Kredytobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub
oprocentowania w umownych terminach;
5) przeciwko Kredytobiorcy wszczęto postępowanie egzekucyjne a w szczególności
doszło do zajęcia majątku Kredytobiorcy.
2. Wypowiedzenia Bank dokonuje na piśmie i doręcza Kredytobiorcy listem, faksem lub do
rąk własnych. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od daty
wypowiedzenia.
§ 10.
1. Kredytobiorca ma prawo do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek
po podpisaniu stosownego aneksu.
2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11.
1. Prawem właściwym dla oceny powstałych pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą
stosunków prawnych jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne obowiązujące
przepisy prawa, w tym m .in. ustawa Prawo Bankowe, ustawa o Finansach Publicznych
oraz Kodeks Cywilny.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z zawartych
z Bankiem umów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Kredytobiorcy.
§ 12.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia spłaty wszystkich
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wierzytelności Banku z niej wynikających.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………………………………………..…………
(pieczęć firmowa Kredytobiorcy i podpisy osób reprezentujących Kredytobiorcę)

……………………………………….……………….
(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej)

…………………………………………………………………..…………
(pieczęć firmowa Banku i podpisy osób reprezentujących Bank)

___________________________________________________________________________
Poświadczam, że podpisy powyższe zostały złożone mojej obecności przez osoby upoważnione do reprezentowania
Kredytobiorcy oraz Skarbnika Gminy/osobę upoważnioną do złożenia kontrasygnaty, co ustalono na podstawie wskazanych
w Umowie dokumentów tożsamości.

……………………………………………
(data, pieczątka imienna i podpis pracownika Banku)
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