
UMOWA 0 DZIEtO NR PMR.2151.6.2018 

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w Brudzewie w dniu 1 lutego 2019 roku pomi^dzy: 

Gminci Brudzew z siedzib^w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019406, 
reprezentowan^ przez: 
Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiaj^cym", 

a 

Panem mgr inz. arch. lUlarianem Lisem, zam. ul. Zygmunta Augusta 3^ 62-510 Konin - cztonkiem Wielkopolskiej Okr^gowej Izby 
Architekt6wWP-0116, 

Pani^mgr inz. Katarzyn^ IWarszatek-tabuda, prowadzqc^ dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Marszatek-tiabuda Katarzyna 
KON-INWEST, wpisan^do Gentralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej z siedzib^: 62-502 Konin, 
ul.Wioslarska 19, NIP 665-100-67-51, REGON 310235772 

PaniJiHenrykEiTwardowskci, zam. ul. Zakole 8/44,62-510 Konin, 

zwanymi dalej „Wykonawc^ " 

Strony niniejszej umowy ustalaj^ CO nast^puje: , 

§1 
PRZEDIWIOT UIVIOWY 

1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowi^zuje s\q do opracowania projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dIa terenow inwestycyjnycti Gminy Brudzew uchwalonego uchwaty 
Nr XVI / 93 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26.03.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenow inwestycyjnych Gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewn^trznej w obr^bie 
geodezyjnym Marulew (ogtoszonej w Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.04.2012r., poz. 1746) wraz z prognoz^ skutkow 
finansowych, prognoz^ oddziatywania na srodowisko oraz niezb^dn^ dokumentacja w celu realizacji uchwaty Nr LI / 334 / 
2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r., zwanej dalej projektem zmiany planu, z mozliwosci^ podziatu na 
2etapy: 

a) Etap I - opracowanie zmiany planu miejscowego w granicach obszaru okreslonego na zat^czniku nr 1 do uchwaty 
Nr LI / 334 / 2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018;. w sprawie przyst^ienia do sporzadzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow inwestycyjnych Gminy Brudzew; 

b) Etap II - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszarow 
okreslonych na zat^cznikach nr 2-8 do uchwaty Nr LI / 334 / 2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r. w 
sprawie przyst^ienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow 
inwestycyjnych Gminy Brudzew; 

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania projektu zmiany pianu w zakresie okreslonym w tresci uchwaty Nr LI / 334 / 
2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12.09.2018r. oraz uchwaty Nr VI/32/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 22.012019r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow inwestycyjnych Gminy Brudzew. 

3. Szczegotowy zakres rzeczowy obj?ty umow^ okreslaj^ oferta wspolna Wykonawcy z dnia 28.11.2018r. i harmonogram 
rzeczowy realizacji zamowienia stanowi^cy zat^cznik nr 1. 

4. Wymienione powyzej dokumenty stanowiq^integraln^cz^sc niniejszej umowy. 1 



5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 201 Sr., poz. 1945) oraz jej aktami wykonawczymi i odpowiednimi 
przepisami odr?bnymi, a w przypadku zmiany obowiqzujqcycli przepisow w trakcie tnwania umowy zostanie dostosowany do 
nowych wymagah prawnych. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin sporzadzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z wymaganymi zal^cznikami, z uwzgl?dnieniem etapowania, w wersji do opiniowania i uzgodnieh ustala si? nie dtuzszy 
niz: 

a) dIa Etapu I - 2 miesi^ce od dnia podpisania umowy, 
b) dIa Etapu I I - 6 m-cy od dnia podpisania umowy. 

Za zakohczenie pracy sporzadzenia dzieta uwaza si? uzyskanie zgodnosci z prawem uchwalonej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego przez Wojewod? Wielkopolskiego. 

2. Miejscem wykonania Zamowienia jest siedziba Zamawiajqcego oraz Wykonawcy. 
3. Ustalony termin moze ulec przesuni?ciu w przypadku przestojow i opoznieh zawinionych przez Zamawiaj^cego lub 

wyst^ienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byfy w stanie przewidziec, pomimo zachowania nalezytej starannosci. 
W tych przypadkach strony ustal^ nowy termin realizacji zamowienia. 

4. W szczegolnosci termin wykonania umowy ulegnie zmianie jezeli: 
a) zmieni^ si? w trakcie wykonywania umowy warunki opracowania z powodu zmiany przepisow, norm lub 

normatywow majqcych zastosowanie do przedmiotu umowy, ktorych strony umowy nie mogly przewidziec 
w chwili jej zawierania, 

b) termin wykonania umowy przedtuzy si? o ponad ustawowy czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych 
uzgodnieh, opinii, 

c) termin wykonania umowy przedtuzy si? o ponad ustawowy czas pracy administracyjnej Zamawiajqcego zwiqzany 
z przygotowaniem procedury uchwalania planu, 

d) nastqpi koniecznosc powtorzenia prac lub czynnosci z przyczyn proceduralnych niezaleznych od Wykonawcy, 
e) zmiany przedmiotu zamowienia, pod warunkiem, ze b?d^ one na korzysc Zamawiaj^cego albo zaszty 

okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci gdy realizowane 
jest zamowienie dodatkowe, 

f) zmiana terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec 
w chwili zawarcia umowy, gdy realizowane jest zamowienie dodatkowe, 

g) zmiana wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiana ta jest korzystna dIa Zamawiajqcego lub zmiana 
ta b?dzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia, 

h) zmiana przepisow prawnych dotycz^cych stawek podatku od towarow i ustug. 
5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie Sdi liczone od dnia roboczego nast?puj^cego po dniu dor?czenia 

pisma. 

§ 3 
SPOSOB WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiajqcy udost?pni Wykonawcy dokumenty i dane, zwiqzane z wykonaniem opracowania, b?d^ce w posiadaniu 
Zamawiajqcego, a mog^ce miec wpjyw na utatwienie prac oraz poprawienie ich jakosci. 

2. Pozostate materiaty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamowienia zapewnia Wykonawca. 
3. Wykonawca, po zapoznaniu si? z sytuacj^ faktyczn^ w tym w szczegolnosci ze stanem technicznym i warunkami 

lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb?dn^ wiedz? fachow^ kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dIa prawidtowego wykonania umowy i b?dzie w stanie nalezycie 
wykonac ustug? na warunkach okreslonych w umowie. 

4. Wykonawca w czasie wykonywania zamowionej pracy jest zobowi^zany na z^danie Zamawiaj^cego udzielic mu 
wyjasnieh, dotyczqcych przebiegu prac, a jezeli w trakcie wykonywania pracy okaze si?, ze dalsza jej kontynuacja jest 
niecelowa, Wykonawca ma obowi^zek niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiaj^cego. 

5. Zamawiajqcemu przystuguje prawo kontroli post?pu wykonywanej pracy przez upowaznionego ze swej strony 
przedstawiciela. 

6. Zamawiaj^cy zapewni warunki niezb?dne do wykonania opracowania obj?tego umow^ uzgodnienia go i przedtozenia do 
zatwierdzenia na Sesji Rady Gminy. 

7. Techniczn^ stron? catej problematyki bierze na siebie Wykonawca. 
8. Do wzajemnych kontaktow w sprawie realizacji zamowienia strony wyznaczaj^ nast?puj^ce osoby: 

1) ze strony Zamawiaj^cego - Pani Sylwia Zielihska-Adasiak; Pani Ewelina Ciemniewska 
2) ze strony Wykonawcy - Pan Marian Lis. 
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§ 4 
ODBIORY I PROCEDURA 

1. Odbiory prac odbywac si? b?d^ l<omisyjnie w siedzibie Zamawiaj^cego na podstawie protol<6tu zdawczo-odbiorczego. 
2. Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiaj^cy jest obowi^zany dokonac sprawdzenia jej jakosci, co nie zwainia 

Wykonawcy z roszczeh odszkodowawczych Zamawiaj^cego, za jakosc i kompletnosc projektu pod wzgl?dem celu 
jakiemu ma stuzyc. 

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie o s i ^ n ^ gotowosci do odbioru 
z powodu nie zakohczenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiaj^cy odmowi odbioru z winy Wykonawcy. 

4. 0 zauwazonych wadach odebranego projektu Zamawiajqcy powinien zawiadomic Wykonawc? na pismie w terminie 7 dni 
od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowi^zek usun^c wady niezwtocznie i przekazac Zamawiaj^cemu protokolarnie 
dokumenty korygujqce w wymaganej formie i ilosciach egzemplarzy. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu przedmiot zamowienia w formie elektronicznej oraz w postaci wydrukow 
w nast?pujqcej ilosci egzemplarzy: 

a) projekt zmiany planu wraz z niezb?dnymi zat^cznikami do akceptacji Wojta i zaopiniowania przez gminn^ komisj? 
urbanistyczno-architektoniczn^-1 egz, 

b) projekt zmiany planu wraz z niezb?dnymi zat^cznikami do ustawowego uzgadniania i opiniowania - (ilosc zgodna z 
rozdzielnikiem), 

c) projekt zmiany planu wraz z niezb?dnymi zatqcznikami do wytozenia do publicznego wgl^du - 1 egz, 
d) projekt zmiany planu wraz z niezb?dnymi zatqcznikami do przedtozenia Radzie Gminy do uchwalenia - 2 egz, 
e) projekt zmiany planu wraz z niezb?dnymi zat^cznikami w wersji do publikacji w Dzienniku Urz?dowym - 2 egz. 
f) plan miejscowy - opracowanie koiicowe rysunek planu w wersji banwnej 3 egz. wydruku w wersji papierowej w tym 

1 egz. zaiaminowany oraz po 2 egz. zat^cznikow, 
g) plan miejscowy (cz?sc opisowa i graficzna) winien bye wykonany rowniez w technice elektronicznej (rysunki w 

formatach jpg. oraz dwg. lub dxf.) i przekazany na nosnikach CD - 2 komplety. 

6. ti^cznie z przekazanq dokumentacjq, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiaj^cego prawa autorskie maj^tkowe do 
opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaj^ wtasnosci^ 
Wykonawcy. 

§ 5 
GWARANCJA JAKOSCI, R^KOJMIA 

1. Wykonawca udziela 12-miesi?cznej gwarancji poprawnego i dobrego jakosciowo wykonania planow stanowi^cych 
przedmiot umowy, licz^c od daty jego ostatecznego odbioru. 

2. Jezeli Zamawiajqcy otrzymat wadliwe opracowanie lub jego cz?sc, wykonuj^c uprawnienia z tytutu r?kojmi, moze z^dac 
od Wykonawcy bezptatnego usuni?cia wad w terminie niezb?dnym do dokonania naprawy, bez wzgl?du na wysokosc 
kosztow. 

3. Odpowiedzialnosc za przedmiot umowy wobec osob trzecich ponosi Zamawiajqcy. 

§ 6 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc? terminu umownego, Zamawiaj^cemu przystuguje prawo zastosowania 
kar umownych za zwtok? w wysokosci 1 % wartosci zamowienia za kazdy dzieh zwtoki. 

2. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kar? umown^ w wysokosci 
1% wynagrodzenia przedmiotu zamowienia, za kazdy dzieh zwtoki. 

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow umownych, kary umowne b?d^ liczone od nowych terminow. 
4. W przypadku odst^ienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umown^w wysokosci 

20% wartosci umowy. 
5. W przypadku niekompletnosci dokumentacji obj?tej niniejsza umowq, koszt wykonania dokumentacji uzupetniaj^cej 

catosci pokryje Wykonawca. 
6. W przypadku odst^ienia od umowy lub przerwania prac przez Zamawiaj^cego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 

Zamawiaj^cy jest zobowi^zany do odebrania wykonanych prac i zaptacenia za nie w stopniu ich procentowego 
zaawansowania. 

7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowi^zku wynikaj^cego z niniejszej umowy przekracza 
wysokosc kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzic odszkodowania na 
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, z wyt^czeniem sytuacji okreslonych w art. 145 Prawa zamowieh publicznych. 
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§ 7 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalaj^ wynagrodzenie dIa Wykonawcy za catosc przedmiotu umowy na kwot? 
w wysokosci 36 000,00 zt brutto (stownie: trzydziesci szesc tysi^cy). 

2. Rozliczenie b?dzie si? odbywato fakturami/ractiunkami cz?sciowymi wystawianymi przez Wykonawc? na podstawie 
protokotow zdawczo-odbiorczych, przy zachowaniu nast?puj^cycti warunkow finansowania prac: 

(Tabela zawiera kwoty w ztotyc 1 brutto) 
ETAPI ETAP II 

Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 
mgr inz. arch. Marian 
Lis 
ul. Zygmunta Augusta 6, 
62-510 Konin 
opracowanie projektu 
zmiany planu 

7 000 3 000 10 000 6 000 

KON-INWEST 
KatarzynaMarszatek-
Labuda, ul. Wioslarska 
19, 62-502 Konin -
opracowanie prognozy 
oddziafywania na 
srodowisko 

1 500 1 000 1 500 1 000 

Henryka Twardowska, 
ul. Zakole 8/44, 62-510 
Konin - opracowanie 
projektu zmiany planu 
wraz z dokumentacji 
formalno-prawn^ 

1 500 1 000 1 500 1 000 

3. Przyjmuje si? rozliczenie Fazyl i Fazy 2 Etapu I realizacji przedmiotu zamowienia w terminie do 31 wrzesnia 2019r. 
4. Za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przyslugiwac b?d i odsetki ustawowe. 
5. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do poniesienia kosztow zamieszczenia ogtoszeh, zawiadomieii 

i obwieszczeh zwi^zanych z wykonaniem niniejszej umowy. 
6. Wszelkie sprawy formalno-prawne zwiqzane z opracowaniem zmiany planu miejscowego nalez^do Wykonawcy. 
7. Faktury/ractiunki powinny bye adresowane do: 

Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-19-23-110 

8. Ptatnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni licz^c od 
daty otrzymania przez Zamawiaj^eego faktury. Bl?dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru kohcowego 
spowoduji naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych 
dokumentow. 

9. Za dzieh zaplatyuwazanyb?dzie dzieh wplywusrodkownarachunek Wykonawcy. 
10. Opoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiqzek zaptaty odsetek. 

§ 8 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 

1. Dopuszcza si? zmiany postanowieh zawartej umowy w zakresie terminu realizacji zamowienia 
w przypadkach o ktorych mowa w § 2 ust. 4 umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego 
nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od 
powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze z^dac wyt^znie wynagrodzenia 
naleznego z tytutu wykonania cz?sci umowy. ^ " £ ^ 
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3. Strony nie mog^ zmienic postanowieh zawartej umowy oraz wprowadzic nowych postanowieh do umowy niekorzystnych 
dia Zamawiaj^cego, jezeli przy ich uwzgl?dnieniu nalezaio zmienic tresc oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru 
oferenta. 

4. Wszelkie zmiany iuzupetnienia tresci umowy wymagaj^formypisemnej, pod rygoremniewaznosci. 
5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost?pie do informacji 

publicznej. 
6. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez S^dy wfasciwe dIa siedziby Zamawiaj^cego. 
7. Niniejsz^ umow? sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i 2 egzemplarz 

dIa Wykonawcy. 

WYKONAWCA 
mgr inz.j^i^h Mnrian Lis 
Jpr. bud. V 

Cztonek V 
32-510 Konin. ul. 

I ILZII t iJ 

Zybmunta Augusta 3 

KON-')NWEST 
62-502 Konin, ul. Wioslarska 19 

tel. 0 03 240 80 05 
tel/fax 0 63 245 88 47 

NIP 665-100-67-51, Reg. 310235772 

ZAMAWIAJACY 

nmr WiolMm Gadomska 

udzewi 



\ 
Zalc |cznik nr 1 do umowy nr PMR.2151.6.2018 

Zakres prac Termin 
zakohczenia 

ETAP I Faza 1 
1. Prace wst^pne (przygotowawcze) 

ustalenie szczegotowego zakresu prac 
ocena stanu istniej^cego zagospodarowania przestrzennego (na 
podstawie materiatow b^dqcycti w posiadaniu Zamawiaj^cego), 

2. Analiza wnioskow do projektu uchwaty i opracowanie propozycji ich 
rozpatrzenia. 
3. Opracowanie projektu uchwaty z uwzgl̂ dnienienfi otrzymanych uwag wraz z 
prognozy skutkow finansowych i prognozy oddziatywania na srodowisko 
ustaleri zmiany planu oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji ze strony 
Zamawiaj^cego. 

Faza 2 
1. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu, w tym 
jej prezentacje na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej. 
2. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
wynikaj^cych z uzyskanych opinii i uzgodnieh i przygotowanie egzemplarza 
projektu uchwaty do wytozenia do publicznego wgl^du. 
3. Udziat w dyskusji publicznej nad rozwi^zaniami przyĵ tymi w projekcie 
uchwaty. 

4. Analiza 1 opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwiazku z 
wytozeniem projektu uchwaty i prognozy oddziatywania na srodowisko do 
publicznego wgl̂ du. 
5. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag ztozonych do projektu uchwaty 
w sprawie zmiany planu. 
6. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w zwiazku z rozpatrzeniem uwag i 
uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiajqcego. 
7. Ponowne uzgodnienie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
w niezb^dnym zakresie. 
8. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
wynikaj^cych z ponownych uzgodnieh i uzyskanie ostatecznej akceptacji 
Zamawiaj^cego. 
9. Przygotowanie projektu uchwaty do uchwalenia wraz z listq 
nieuwzgl̂ dnionych uwag. 
10. Przekazanie projektu uchwaty w formie i liczbie egzemplarzy okreslonej w § 
4 umowy. 
11. Wspotpraca w przygotowanlu koricowej dokumentacji planistycznej 
przedktadanej Wojewodzie wraz z Uchwatq Rady Gminy*) 

2 miesiqce od dnia podpisania umowy 

Termin uzalezniony od uzyskiwania 
niezb^dnych opinii i uzgodnieri oraz od 
terminu wytozenia projektu uchwaty do 
publicznego wglqdu, sesji Rady Gminy**) 

Najpozniej do 31.12.2019r. 

E T A P I Faza '• 
1. Prace wst^pne (przygotowawcze) 

ustalenie szczegotowego zakresu prac 
ocena stanu istniejqcego zagospodarowania przestrzennego (na 
podstawie materiatow b^d^cych w posiadaniu Zamawiajqcego), 

2. Analiza wnioskow do projektu uchwaty i opracowanie propozycji ich 
rozpatrzenia. 
3. Opracowanie projektu uchwaly z uwzgl̂ dnieniem otrzymanych uwag wraz z 
prognozy skutkow finansowych i prognozy oddziatywania na srodowisko 
ustaleh zmiany planu oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji ze strony 
Zamawiaj^cego. 

Faza 2 
1. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu, w tym 
jej prezentacje na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej. 
2. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
wynikajqcych z uzyskanych opinii i uzgodnieh i przygotowanie egzemplarza 
projektu uchwaty do wytozenia do publicznego wgl^du. 
3. Udziat w dyskusji publicznej nad rozwi^zaniami przyĵ tymi w projekcie 
uchwaty. 

4. Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwiazku z 
wytozeniem projektu uchwaty i prognozy oddziatywania na srodowisko do 
publicznego wglqdu. 
5. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag ztozonych do projektu uchwaty 
w sprawie zmiany planu. 
6. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w zwiazku z rozpatrzeniem uwag i 
uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiaj^cego. 
7. Ponowne uzgodnienie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
w niezb^dnym zakresie. 

6 miesi^cy od dnia podpisania umowy 

Termin uzalezniony od uzyskiwania 
niezb^dnych opinii i uzgodnieii oraz od 
terminu wytozenia projektu uchwaty do 
publicznego wgl^du, sesji Rady Gminy**) 

Najpozniej do 31.12.2019r. 



8. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu 
wynikaj^cych z ponownych uzgodnieh i uzyskanie ostatecznej akceptacji 
Zamawiaj^cego. 
9. Przygotowanie projektu uchwaty do uchwalenia wraz z list^ 
nieuwzgl̂ dnionych uwag. 
10. Przekazanie projektu uchwaty w formie i liczbie egzemplarzy okreslonej w 
§ 4 umowy. 
11. Wspotpraca w przygotowanlu kohcowej dokumentacji planistycznej 
przedktadanej Wojewodzie wraz z Uchwaty Rady Gminy') 

*) Dokumentacja formalno-prawna bedzie tworzona na biez^co w trakcie poszczegolnych etapow planu. 

Wykonawca zapewnia dotrzymanie okreslonych w ustawie terminow, realizacji krokow procedury, przygotowania projektow pism, powiadomien, odpowiedzi 
zainteresowanym oraz przesytania ich w stosownych terminach. 

**) Wykonawca zobowî zuje si? do realizacji poszczegolnych krokow procedury w najkrotszych mozliwych (ze wzgl̂ dow formalnych okreslonych w ustawie) 
terminach, przy uwzgl̂ dnieniu kalendarza prac Wojta Gminy i Rady Gminy Brudzew JJ 
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