
PMR. 7230.133.11.2019 

UMOWA Nr 133.11.2019 

zawartaw Brudzewie w dniu 2sierpnia 2019r. pomi?dzy Gmin^Brudzew reprezentowana przez: 
1. Wojta Gminy - Cezarego Krasowsl<iego 
zwanym w dalszej cz?6ci umowy „Gmin^", 
a 
sp6il<̂  pod finn^ INEA S.A z siedzib^ w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznah, 
NIP 7791002618, REGON 630239680 wpisan^ do rejestru przedsi?biorc6w Krajowego Rejestru 
Ŝ dowego pod nr KRS 0000056936, kt6rej akta rejestrowe przechowuje S^d Rejonowy Poznah-Nowe 
Miasto 1 Wilda reprezentowana przez Zbigniewa Trocha na podstawie udzielonego pefnomocnictwa 
z dnia 4 stycznia 2019 roku zwanym w dalszej tre§ci umowy „ Korzystaĵ cym". 

§ 1 
Gmina zezwala ^Korzystaĵ cej" na umieszczenie urz^dzenia infrastruktury technicznej w postaci 
telekomunikacyjnego przyî cza §wlattowodowego do finny ^Creative Desing Group" i mieszkai1c6w 
prywatnych w pasie drogi wewn t̂rznej oznaczonej nr geodezyjnymi 433/3, 466, 438/5, 441/3, 456/1, 
obr̂ b geodezyjny Wincentow, gmina Brudzew stanowiacej jej wlasno§6 zgodnie z przedtozonym 
planem sytuacyjnym w skali 1:500 oraz umow^ na odplatne wej§cie w pas drogi wewn t̂rznej 
NrPMR.7230.118.2019zdnia 11.07.2019r. 

§ 2 
1. Tytutem wynagrodzenia "Korzystaĵ ca" ui§ci na rzecz Gminy" opiat? za umieszczenie zaiata 
2019-2021 w wysoko ĉi 26,51 + VAT 23% 
a) wysokosc optaty rocznej za umieszczenie urz^dzenia za rok 2021 r 

2,21 m x̂ 5,00 zl = 11,05 zt +VAT 
stownie ztotych: jedena^cie 5/100 

b) wysokos6 opiaty rocznej za rok 2020r. 
2,21 m2x5,00zl= 11,05 zt +VAT 
stownie ztotych: jedenascie 5/100 

c) wysokosc opiaty rocznej w 2019r. 
11,05zl/rok/365 = 0.030 zl x 147 = 4.41 zt + VAT 

stownie ztotych: cztery 41/100 

2. Wynagrodzenie pfatne b̂ dzle w okresach rocznych na konto Gminy Bnjdzew, LBS Strzalkowo 
O/Brudzew 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001 lub w kasie Urz^du w temiinie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. Faktura za 2019 rok zostanie wystawiona po upfywie 14 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy, kolejne faktury po upfywie danego roku do 15 stycznia kolejnego roku. 
3. W przypadku zaiegania z platno^cî  "Korzystaĵ ca " zobowî zana jest do zaplaty Gminie 
ustawowych odsetek za zwtok? zgodnie z art. 40d ust.1 ustawy o drogach publicznych. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od 07.08.2019r. r. do 31.12.2021 r. 



§ 4 
Ustala si? nast̂ puĵ ce warunl<i zezwolenia: 

1. Przyszle utrzymanie urz^dzeh obĵ tych niniejsz^umow^naleiy do jego posiadacza zgodnie z 
art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. 

2. Jeieli w ci^u 24 miesi§cy od daty odbioru w zajmowanym pasie drogowym ujawnia si? usterki 
i wady techniczne, Urz^d Gminy Brudzew powiadamia o tym zajmuĵ cego pas drogowy oraz 
okre§la temiin usuni?cia wad i usterek. W razie zwtoki w usunî ciu wad i usterek Urzcid Gminy 
w Baidzewie mote wykonad roboty na koszt zajmuĵ cego pas drogowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wykonania rob6t niezgodnie z warunkami umowy ̂ Korzystaĵ cej" 
zostan^naliczone i pobrane kary pieni?zne w wysoko§ci 10-krotnej optaty ustalonej w niniejszej 
umowie. 

4. W przypadku zmiany wla§ciciela urz^dzenia infrastaiktury technicznej umieszczonej w pasie 
drogowym lub likwidacji tego urz^dzenia naleiy niezwiocznie powiadomi6 Urzqd Gminy 
w Brudzewie, ulica Turkowska 29, 62-720 Bmdzew, w celu przeniesienia wtasno§ci urz^dzenia 
i wystawienia nowej umowy. 

Do odbiom ^Korzystaĵ ca" dostarczy inwentaryzacj? umieszczonych urẑ dzert w pasie drogowym 
z potwierdzeniem przyj?cia do ewidencji przez Wydzial Geodezji w Turku. 
Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagaĵ  dla swej walnoSci zachowania formy 
pisemnej. 

§5 

W sprawach nie regulowanych postanowieniami niniejszej umowy b?d^ miaty zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§6 

Rozstrzyganie sporow powstalych przy wykonaniu niniejszej umowy nalezy do wta§ciwo§ci S^du. 

§7 

Umow? sporzqdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Gminy i jeden 
egzemplarzdia „Korzystaj^cej". 

Korzystaĵ ca: 

Agilteszka Rietecka-GU 

MiNA B R U D Z E W 
62- /20 Brudzew, ut. Turkowska 29 
pow. turecki woj. wietkopoiskie 

tei. 63 279 83 47. fax 63 289 20 49 
'''^m 192 31 10 REGON 311019409 

, ^ INEA S A (45) 
ul Klaudyny Potockiej 25 

60-211 Poznart 
NIP 77(^10-02-618 


