UMOWA NR PMR.7230.54.II.2018

zawartaw Brudzewie w dniu 07.06.2018r. pomi^dzy Gmin^ Brudzew reprezentowan^ przez:
Z-c§ WojtaGminy- Pawla Jacaszka
zwanym w dalszej cz^sci umowy „Gmin^",
a CREATIVE DESIGN GROUP, Sp z.o.o. spotka komandytowa z siedzib^ ul. Skolimowska 3/9,
00-795 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sq^dowego pod nr KRS 0000726617,
NIP 5213723357, REGON 363753528 reprezentowan^ przez Pana Jakuba Kicinskiego- Wspolnika,
zwana w dalszej cz^sci umowy „lnwestorem".

§1
Gmina zezwala „Korzystajq^cemu" na umieszczenie urzq^dzenia infrastruktury technicznej
w postaci
przyl^cza wodoci^owego w gruncie drogi wewn^trznej oznaczonej nr ewid. 466, 450/1, 456/1, obr^b
geodezyjny
Wincentow, gm. Brudzew dia zasilenia budynku produkcyjno-magazynowego
ziokalizowanego na dzialce oznaczonej nr ewid. 608 polozonej w obrebie geodezyjnym Wincentow,
gm. Brudzew zgodnie z przedlozonym planem sytuacyjnym w skali 1: 500 oraz umow^ na odplatne
wejscie w pas drogi wewn^trznej Nr PMR.7230.51.2018 z dnia 06.06.2018r.
§2
1. Tytulem wynagrodzenia "Korzystaj^cy" uisci na rzecz Gminyoplat? za umieszczenie w pasie
drogowym urz^dzenia- przyt^cza wodoci^owego zgodnie z Zarz^dzeniem Nr 74/2015 Wojta
Gminy Brudzew z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego
drog wewn^trznych b^d^cych wlasnosci^ Gminy Brudzew za lata 2018-2020 w l^cznej
wysokosci :
a) wysokosc opiaty za rok 2018
25,00zl/rok365 = 0,068 x 206= 14,01 zl + VAT 23%
slownie ziotych : czternascie 01/100 + VAT 23%
b) wysokosc opiaty za rok 2019
2,50 m^ X 10,00 zl = 25,00 zl + VAT 23%
slownie ziotych : dwadziescia pi^c ziotych 00/100 + VAT 23 %
c) wysokosc opiaty za rok 2020
2,50 m^ X 10,00 zl = 25,00 zl + VAT 23%
slownie ziotych: dwadziescia pi?c 00/100 + VAT 23%
2. Naleznosc za dany rok platna b^dzie do dnia 15 stycznia na konto Gminy Brudzew, LBS Strzalkowo
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^ "Korzystaj^cy" zobowi^zany jest do zaplaty Gminie ustawowych
odsetek za zwlok§.

§3
Umowa niniejsza zostaje zawarta od dnia 09.06.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.
§4
Ustala si§ nast^puj^ce warunki umowy:
1. Przyszte utrzymanie urz^dzen obj^tych niniejsz^umow^nalezy do jego posiadacza zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy o drogach publicznych.
2. Jezeli w ciqgu 24 miesi^cy od daty odbioru w zajmowanym pasie drogowym ujawni^ si? usterki
i wady techniczne, Gmina powiadamia o tym zajmuj^cego pas drogowy oraz okresia termin usuni^cia
wad i usterek. W razie zwtoki 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"
zostan^ naliczone i pobrane kary pieni^zne w wysokosci 10-krotnej opiaty ustalonej w niniejszej
umowie.
4. W przypadku zmiany wlasclcieia urz^dzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie
drogowym lub likwidacji tego urz^dzenia nalezy niezwtocznie powiadomic Gmin? Brudzew, ulica
Turkowska 29, 62-720 Brudzew, w celu przeniesienia wfasnosci urz^dzenia i sporzq_dzenia nowej
umowy.
j
§ 5
Wszelkie zmiany postanowieh 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 powstatych przy wykonaniu niniejszej umowy nalezy do wtasciwosci S^du.
§8
Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach dwa egzemplarze dIa Gminy i jeden
egzemplarz dIa „Korzystaj^cego".

Korzystaj^cy:

GMINA B R U D Z E W

62-720 Brudzew, ul. Turkowsxa 29
pow. tureck! woj. wielkopoiskie
tel. 63 27GQ3 47, fax 63 289 20 49
NIP668 1S2 31 10 REGON 311019409
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