
o swiadczenie ustug prawiiych^^'fljTftn' 

dale) zwana Vmowq, ffW 
zawarta w Poznaniu w dniu 8 marca 2019 r. poml^dzy: / ' 

' B R U O Z E W 
i Int' 

Gminq Brudzew. NIP: 668-192-31-10. R E G O N : 311019409. adres 
do korespondencji: Urz^d Gminy Brudzew. ul. Turkowska 29. 62 - 720 Brudzew, 
reprezentowan^ przez Pana Cezarego Wiktora Krasowskiego - Wqjta Gminy Brudzew, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wioletty Gadomskiej, dalej zwan^ 
..Zleceniodawcq", 

a 

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spotka komandytowa 
z siedzib^ w Poznaniu. przy ul. Strusia 10. 60-711 Poznari. wpisan^ do rejestru 
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy 
Poznah - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. V l l I Wydziat Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000184759. legitymuj^c^ s i^ NIP: 7792015770, 
R E G O N : 631205185. reprezentowan^ przez komplementariusza Krystiana 
M . Ziemskiego. dalej zwan^ Zieceniobiorcq, 

zwanymi dalej t^cznic Stronami 

§ 1 Iprzedmiot Umowy] 

1. Zleceniodawca zleca. a Zleceniobiorca podejmuje si^ na sporz^dzenie opinii 
prawnej obejmuj^cej: 

a) analiz? i ocent; zgodnosci z przepisami prawa procedure stanowienia zmiany 
studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brudzew zainicjowanej uchwalg Rady Gminy Brudzew nr XXXII I /222 /2017 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwat^ nr XXXVI /242 /2017 Rady 
Gminy Brudzew z dnia 15 sierpnia 2017 r. (dalej: "zmiana studium"); 

b) ocen^ ryzyka prawnego zwigzanego z ewentualnym nieuvvzgl^dnieniem 
w procedurze zmiany studium uwagi zlozonej przez Pana Lukasza Rybarczyka 
w pismie z dnia 12 lutego 2019 r. wraz ze wskazaniem jakie elementy powinno 
zawierac uzasadnienie dla ewentualnego nieuwgl^dnienia ww. uwagi aby 
spelnialo ono prawem przewidziane wymogi; 

c) analiz*^ skutkow ewentualnego zaskarzenia uchwaJy w przedmiocie zmiany 
studium do sgdu administracyjnego dla tocz^cych si? w odniesieniu do 
nieruchomosci obj^tych studium post^powan administracyjnych o ustalenie 
srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacj? przedsi^wzi^cia oraz dla 
mozliwosci podejmowania w oparciu o zmienione studium uchwal 
w przedmiocie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. 



2. Zleceniodawca zobovviazanv jest wspolpracowac ze Zleceniobiorca przy realizacji 
niniejszej Umowy. a w tym zakresie - odpowiednio do przedstawianych potrzeb -
w szczegolnosci przekazac Zleceniobiorcy posiadane dane i informacje oraz 
udzielic stosownych wyjasnieh. 

3. Zleceniobiorca zobowi^zany jest sporz^dzic i dor^czyc Zleceniodawcy opini? 
prawng. o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy w terminie 14 dni roboczych od 
przyj^cia oferty. 

4. Zleceniobiorca dor^czy Zleceniodawcy opini? prawn^ w formie elektronicznej 
na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcy oraz w formie pisemnej na adres 
Zleceniodawcy wskazany w naglowku Umowy. Za dat? doreczenia uwaza si? dat? 
wyslania opinii w formie elektronicznej. 

§ 2 Iwynagrodzenie Zleceniobiorcyl 

1. Z tytulu wykonania przedmiotu Umowy. o ktorym mowa w § 1 Umowy 
Zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci netto 9.000 z\: 
dziewiyciu tysiycy zlotych). powiykszone o nalezny podatek V A T w obowi^ujqcej 
wysokosci (tj. 11.070 z l brutto). 

2. Ptatnosc wynagrodzenia. nastgpi w terminie 14 dni od przedlozenia faktury V A T 
wystawionej po doryczeniu opinii prawnej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

§ 3 Ipoufnosc] 

1. Zleceniodawca zobowi^zuje si? zachowac w tajemnicy i nie ujawniac podmiotom 
innym niz Zleceniobiorca tresci Umowy oraz szczegotow dotycz^cych wspotpracy 
pomiydzy Stronami (dane te stanowi^ tajemnicy przedsiybiorstwa Zleceniobiorcy 
i podlegaj^ ochronie przed dostypem osob trzecich). Ujawnienie informacji, 
o kt6r)'ch mowa w zdaniu poprzedzaj^cym. bydzie mozliwe jedynie 
w nastypujgcych przypadkach: 
1) gdy wymagac tego bydzie powszechnie obowi^zuj^cy przepis prawa. 
2) na z^danie wlasciwego i prawidlowo dziataj^cego organu wladzy publicznej. 
3) za uprzedni^ pisemn^ zgod^ drugiej Strony - w przypadkach innych 

niz wskazane w punkcie 1) i 2) niniejszego ustypu. 
2. Zleceniobiorca. z zastrzezeniem postanowieh ust. 3 niniejszego paragrafu, 

zobowi^zuje siy traktowac jako poufne wszelkie informacje uzyskane 
od Zleceniodawcy w czasie obowi^zywania Umowy i poslugiwac siy nimi 
wyl^cznie w celu nalezytego wykonywania Umowy. Zobowigzanie. o ktorym 
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, trwa w czasie obowi^ywania Umowy oraz 
bezterminowo po jej rozwi^zaniu lub wygasniyciu. 

3. W celu unikniycia jakichkolwiek w^tpliwosci Strony zgodnie potwierdzaj^, ze 
zobowi^zanie. o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. nie kreuje 
obowigzku Zleceniobiorcy zachowania w tajemnicy posiadanych przez 
Zleceniobiorcy wiedzy i informacji. na ktorych opierac siy bydzie swiadczenie 
pomoc) prawnej. a dotycz^cych przepisow prawnych. ich wykladni oraz 
mozliwosci zastosowania ani tez nie kreuje obowi^zku Zleceniobiorcy 



powstrzymania siy od wykorzystania wskazanych wiedzy i informacji przy 
swiadczeniu obsiugi prawnej na rzecz podmiotow innych niz Zleceniodawca. 

1. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy jak rowniez wypowiedzenie, 
lub rozwi^zanie Umowy byd^ nastypowac wylgcznie w formie pisemnej pod 
rygorem niewaznosci. 

2. Umowy sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach po jednym 
dla kazdej ze Stron. 

§ 4 Ipostanowienia koncowe] 

RADCA PRAWNY 

Agileszka Rzetecka-OU 
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