
PMR. 7230.67.2019 

UMOWA Nr 67.1.1.2019 

zawartaw Brudzewie wdniu 15.04.2019r. pomî dzy Gminq̂  Brudzew reprezentowana przez: 
1. Wojta Gminy - Cezarego Krasowskiego 
zwanym w dalszej cz^sci umowy „Gminq^', 
a firm^ RCI Sp. z o.o. z siedzibq̂  w Poznaniu, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznah wpisan^ do Krajowego 
Rejestru Ŝ dowego pod nr KRS 0000068506, NIP 778-10-00-641, REGON 630223181 reprezentowana 
przez Jacka Orlifiskiego zwan^ w dalszej tresci umowy „Korzystaj^c^". 

§1 
Gmina zezwala ..Korzystaĵ cej" na umieszczenie urz^dzenia infrastruktury technicznej w postaci 
szerokopasmowej sieci §wiatlowodowej w dzialkach oznaczonych nr geod. 407/2, 408/2, 409/2,410/2, 
411/2, 413/2, 416/2, 417, 418/2, 419/4, 420/4, 421/4, 471/2, 426, 470, 468/2, 467/4, 467/6 
ul. Ogrodowa, obr̂ b geodezyjny Brudzew, 466, ul. Plac Wolnosci, obr̂ b geod. Brudzew, gmina 
Brudzew stanowiqcej jej wlasno^c zgodnie z przedlozonym planem sytuacyjnym w skali 1:500 oraz 
umow n̂aodptatne weĵ cie wdziatk? NrPMR.7230.66.2019zdnia 15.04.2019r. 

§2 
1. Tytutem wynagrodzenia "Korzystaĵ ca" uisci na rzecz Gminy" opiat? za umieszczenie zaiata 
2019-2021 w l̂ cznej wysokosci 199,12 zl (stownie ziotych : sto dziewî 6dziesiqt dziewî c 
12/100 )+VAT 
a) wysokosc opiaty rocznej za umieszczenie urz^dzenia za rok 2021 r 

15.80 m x̂ 5,00 zl = 79,00 zt +VAT 
stownie ziotych: siedemdziesî tdziewî c 00/100 +VAT 

b) wysoko66 opiaty rocznej za rok 2020r. 
15,80m2x5,00zt= 79.00 zt +VAT 
sbwnie ziotych: siedemdziesĵ t dziewî c 00/100 

c) wysokosc opiaty rocznej w 2019r. 
79,00zt/rok/365 = 0.2164 zt x 190 = 41,12 zl + VAT 
slownie ziotych: czterdziesci jeden 12/100 +VAT 

2. Wynagrodzenie platne b̂ dzie w okresach rocznych na konto Gminy Brudzew, LBS Strzatkowo 
0/Brudzew 92 8543 0000 2006 6000 7405 0001 lub w kasie Urẑ du w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. Faktura za 2019 rok zostanie wystawlona po uplywle 14 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy, kolejne faktury po uplywie danego roku do 15 stycznia kolejnego roku. 
3. W przypadku zalegania z platnoscî  "Korzystaĵ ca " zobowî zana 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 25.04.2019r. r. do 31.12.2021r. 



Ustala si? nast̂ puĵ ce warunki zezwolenia: 
1. Przyszle utrzymanie urz^dzeh obĵ tych niniejsẑ umowq^nalezy do jego posiadacza. 
2. Jezeli w ci^u 24 miesî cy od daty odbioru w zajmowanej dzialce ujawnî  si? usterki i wady 

techniczne, Urẑ d Gminy Brudzew powiadamia o tym zajmujqcego dziatk? oraz okresia terniin 
usunî cia wad i usterek. W razie zwioki w usunî ciu wad i usterek Urzqd Gminy w Brudzewie 
moze wykonac roboty na koszt zajmuĵ ĉego dzialk?. 

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

4. W przypadku zmiany wlasciciela urz^dzenia infrastruktury technicznej umieszczonej 
w dzialkach o nr geod. 407/2, 408/2, 409/2, 410/2, 411/2, 413/2, 416/2,417,418/2,419/4, 
420/2, 421/4, 471/2, 426, 470, 468/2, 467/4, 467/6 ul. Ogrodowa, obr?b geodezyjny Brudzew, 
466, ul. Plac Wolnosci, obr?b geod. Brudzew lub likwidacji tego urz^dzenia nalezy niezwiocznie 
powiadomic Urzqd Gminy w Brudzewie, ulica Turkowska 29, 62-720 Brudzew, w celu 
przeniesienia wlasnosci urz^dzenia i wystawienia nowej umowy. 

Do odbioru „Korzystaj^ca" dostarczy Inwentaryzacj? umieszczonych urz^dzeh w dzialkach o nr ewid. 
407/2, 408/2, 409/2, 410/2, 411/2, 413/2, 416/2, 417, 418/4, 419/2, 420/2, 421/4, 471/2, 426, 470, 
468/2, 467/4, 467/6 ul. Ogrodowa, obr?b geodezyjny Brudzew, 466. ul. Plac Wolnosci, obr?b geod. 
Brudzew z potwierdzeniem przyj?cia do ewidencjl przez Wydzial Geodezji w Turku. 
Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy wymagaĵ  dia swej waznosci zachowania formy 
pisemnej. 

§ 5 

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

§6 

Rozstrzyganie sporow powstalych przy wykonaniu niniejszej umowy nalezy do wlasciwosci S^du. 

§ 7 

Umow? sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach dwa egzemplarze dia Gminy i jeden 
egzemplarz dia „Korzystaj^cej". 

AgniLzka Rzetecka-Gil 

lacJca P r a w n y ^ 

Korzystaĵ ca: 

Spoika z o.o. 
60471 Poznari.ul- Kartuska 46 

tal +48 61 847 56 77, -fax +43 61 671 34 40 


