R6.7230.3.II.2015

UMOWA Nr RG.7230.3.II.2015
zawartaw Brudzewie w dniu 10.01.2018r. pomi^dzy Gmin^Brudzew reprezentowan^przez:
Wojta Gminy - Cezarego Krasowskiego •
zwanym w dalszej cz^sci umowy „Gminq^',
a Karolin^ Plewinsk^ prowadz^c^ dziatalnosc pod nazw^ Ferma Drobiu Karolina Plewitiska z siedzib^
Lewkowiec 45, 63-400 Ostrow Wielkopolski wpisan^do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej zwan^ w dalszej tresci umowy „Korzystaj^cym".
• '
§1
Gmina zezwala „Korzystaj^cemu" na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej technicznej
w postaci przyl^czy p. pozarowych do obiektow na dzialce o nr ewid. 8/6 zgodnie z przedtozonym
planem sytuacyjnym w gruncie drogi wewn^trznej oznaczonej nr ewid. 11 w miejscowosci Smolina,
obr^b geodezyjny Brudzyii
§2
1. Tytutem wynagrodzenia "Korzystaj^cy" uisci na rzecz Gminy opiat? za umieszczenie za lata
2018-2020 w t^cznej wysokosci 42,00 zt + VAT
2. wysokosc opiaty za rok 2018 i lata nast^pne
1,4 m^x 10,00 zt = 14,00zl + VAT
2. Naleznosc za dany rok ptatna b^dzie do dnia 15 stycznia na konto Gminy Brudzew, LBS
Strzatkowo 0/Brudzew 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001 lub w kasie Urz§du w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku zaiegania z platnosci^ "Korzystajq^cy" zobowi^zany jest do zaplaty
ustawowycti odsetek za zwtok?.

Gminie

§3
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
§4
Ustala si^ nast^puj^ce warunki umowy:
1. Przyszte utrzymanie urz^dzeri obj^tych niniejsz^ umow^ nalezy do jego posiadacza zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy o drogach put^licznych.
2. Jezeli w ci^u 24 miesi^cy od daty odbioru w zajmowanym pasie drogowym ujawni^ si§ usterki i
wady tectiniczne, Gmina powiadamia o tym zajmuj^cego pas drogowy oraz okresia termin usuniecia
wad i usterek. W razie zwioki w usuni^ciu wad i usterek Gmina moze wykonac roboty na koszt
zajmuj^cego pas drogowy.
3. W przypadku stwierdzenia wykonania robot niezgodnie z warunkami umowy „Korzystaj^cemu"
zostanq naliczone i pobrane kary pieni^zne w wysokosci 10-krotnej optaty ustalonej w niniejszej
umowie.
4. W przypadku zmiany wlasciciela urzadzenia infrastruktury techinicznej umieszczonego
w pasie
drogowym lub likwidacji tego urzadzenia nalezy niezwiocznie powiadomic Gmin? Brudzew, ulica
Turkowska 29, 62-720 Brudzew, w celu przeniesienia wlasnosci urzadzenia i sporz^dzenia nowej
umowy.

Wszelkie zmiany postanowieii niniejszej umowy wymagaj^ dIa swej waznosci zachowania formy
pisemnej.
§6
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy b^d^ miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Rozstrzyganie sporow powstalych przy wykonaniu niniejszej umowy nalezy do wlasciwosci S^du.
.. .
§8
Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach dwa egzemplarze dIa Gminy i jeden
egzemplarz dIa „Korzystaj^cego".
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