
PMR. 7230.49.11.2019 

UMOWA Nr 49.11.2019 

zawartaw Bmdzewie w dniu 03.04.2019r. pomi^zy Gmin^ Brudzew reprezentowan^ przez: 
1. W6jta Gminy - Cezarego Krasowskiego 
zwanym w dalszej cz^^ci umowy „Gmin^", 
a Sp6lk^ RCI z ograniczon^ odpowiedzialnoScî  siedzib^ w Poznaniu, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznart 
NIP 7781000641, REGON 630223181 wpisan^ do rejestru przedsî biorc6w Krajowego Rejestru 
S^owego pod nr KRS 0000068506 reprezentowana przez Jacks Orlihskiego na podstawie 
pelnomocnictwa z dnia 2 stycznia 2019r. zwan^ w dalszej tre^i umowy .Korzystaj^^". 

§ 1 
Gmina zezwala ^Korzystaĵ cej" na umieszczenie urz^dzenia infrastruktury technicznej w postaci 
szerokopasmowej sieci Swiatlowodowej w dziatce oznaczonej nr ewid. 466, 292 i 250/12, obr̂ b 
geodezyjny Brudzew, gmina Bmdzew stanowî cej jej wtasnos6 zgodnie z przedloionym planem 
sytuacyjnym w skali 1:500 oraz umow^na odplatne weĵ cie wdzialk? NrPMR.7230.48,lll.2019zdnia 
02.04.2019r. 

§ 2 
1. Tytutem wynagrodzenia "Korzystajqca" uisci na rzecz Gminy" oplat? za umieszczenie zaiata 
2019-2021 w wysokoSci 166,66 zl + VAT 23% 

a) wysokoSt opiaty rocznej za umieszczenie urz^dzenia za rok 2021 r 

12.19 m x̂ 5,00 zt = 60,95 zl + VAT 
slownie ztotych : sze66dziesî t 95/100 +VAT 

b) wysokô d opiaty rocznej za rok 2020r. 
12,19 m x̂ 5,00 zl= 60,95 zt +VAT 

stownie ztotych: szescdziesî t 95/100 + VAT 
c) wysokoSt opiaty rocznej w 2019r, 

60,95zl/rok/365 = 0,1670 zl x 268 = 44,76 + VAT 
slownie ztotych: czterdzie^ci cztery 76/100 +VAT 

2. Wynagrodzenie platne b^zie w okresach rocznych na konto Gminy Brudzew, LBS Strzalkowo 
0/Brudzew 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001 lub w kaste Urz^u w tenninie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. Faktura za 2019 rok zostanie wystawiona po uplywie 14 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy, kolejne faktury po uplywie danego roku do 15 stycznia kolejnego roku. 

3. W przypadku zaiegania z platnoscî  "Korzystaĵ ca " zobowi^ana jest do zaplaty Gminie 
ustawowych odsetek za zwlok̂  zgodnie z art. 40d ust.1 ustawy o drogach publicznych. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od 08.04.2019r. r. do 31.12.2021r. 



Ustala si^ nast̂ puĵ ce warunki zezwolenia: 
1. Przyszte utrzymanie urẑ dzert obĵ tych niniejszq̂  umow^ nale^ do jego posiadacza. 
2. Jeieli w ci^u 24 miesî cy od daty odbioru w zajmowanych dzialkach ujawnî  si? usterki i wady 

techniczne, Urz^d Gminy Brudzew powiadamia o tym zajmuĵ cego dziatki oraz okreSIa temiin 
usunj^ia wad i usterek. W razie zwtoki w usunî ciu wad i usterek Urzqd Gminy w Brudzewie 
mote wykonai roboty na koszt zajmuĵ cego dzialk?. 

3. W przypadku stwierdzenia wykonania robot niezgodnie z wamnkami umowy „Korzystaj^cej" 
zostan^ naliczone i pobrane kary pienî zne w wysokosci 10-krotnej opiaty ustalonej w niniejszej 
umowie. 

4. W przypadku zmiany wlasciciela urzqdzenia infrastnjktury technicznej umieszczonej 
w dziatkach o nr ewid. 466, 292 i 250/12, obr̂ b geodezyjny Brudzew lub likwidacji tego 
urz^dzenia nale^ niezwtocznie powiadomic Urz^ Gminy w Bmdzewie, ulica Turkowska 29, 
62-720 Bmdzew, w celu przeniesienia wlasno^ci urz^dzenia i wystawienia nowej umowy. 

Do odbiom „Korzystaj^ca" dostarczy inwentaryzacj? umieszczonych urẑ dzert w dzialce o nr ewid. 466, 
292 i 250/12, obr̂ b geodezyjny Bmdzew z potwierdzeniem przyjecia do ewidencji przez Wydzial 
Geodezji w Turku. 
Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagaĵ  dIa swej waino^ci zachowania formy 
pisemnej. 

§ 5 

W sprawach nie regulowanych postanowieniami niniejszej umowy b^^ mialy zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Rozstrzyganie spor6w powstalych przy wykonaniu niniejszej umowy naleiy do wlasciwoki S^du. 

§ 7 

Umow? sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Gminy i jeden 
egzemplarz dla .Korzystajqcej". 
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