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UMOWA NR /2020 

zawarta w Turku, w dniu _ "fl^ ^'^Jf_ r. pomi^dzy: 

Zarzadem Drog Powiatowych w Turku z siedzib^ przy ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek, 
reprezentowanym przez: 
Andrzeja Paruszewskiego - dzialaj^cego z upowaznienia Zarz^du Powiatu Tureckiego 
Kierownika Zarz^du Drog Powiatowych w Turku 
zwanym w dalszej cz^sci umowy „Zarz4dein", 
za zgod^ Starosty Tureckiego - Dariusza Kal^uznego reprezentuj^cego Skarb Panstwa 
zwanego w dalszej cz^sci umowy „Starost^", 

a 
Gmin^ Brudzew z siedziba przy ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, 
repr&xSJitowan^^zez: 
1- \_ _ .O/.^ 

zwanq w ^ I s z e j cz^sci umowy ..Inwestorem" 

§ 1 
1. Zarzad oddaje, a Inwestor bierze do nieodplatnego uzywania, grunt stanowiqcy pas 

drogowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 4485P Brudzew - janiszew - Kozmin 
obejmuj^cy dzialk^ poiozon^ w miejscowosci janiszew i oznaczonq w ewidencji 
gruntow i budynkow numerem 109/1, w zakresie wymienionym w ust. 2. 

2. Zarzad oddaje grunt, o ktorym mowa w ust. 1 , w celu zwi^zanym z potrzebami 
zarz^dzania drogami, ruchu drogowego lub obslugi uzytkownikow ruchu, tj. celem 
wykonania robot polegaj^cych na budowie 33m odcinka linii kablowej oswietlenia 
ulicznego wraz z jednq latarni^ uliczn^, zwanych dalej „urz^dzeniami", zgodnie 
zzal^czon^ do niniejszej umowy mapq do celow projektowych w skali 1:500 oraz 
umieszczenia tego oswietlenia, wraz z urz^dzeniami zasilaj^cymi i steruj^cymi 
oswietleniem. 

3. Niniejsza umowa: 
1) nie zwalnia od obowi^zku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy 

prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa, 
2] stanowi tytui^ do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane, w zakresie 

wskazanym w ust. 1 i 2, w rozumieniu przepisow prawa budowlanego. 

§ 2 
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, pod warunkiem wyrazenia zgody przez 
Starosty Tureckiego reprezentuj^jcego Skarb Panstwa i obowiqzuje przez okres 3 lat 

§ 3 
1. Inwestor zobowiqzuje si^ wykonywac niniejsz^ umow^, w szczegolnosci uzywac 

uzyczony grunt, zgodnie z jej postanowieniami i z przepisami prawa. 
2. Inwestor ponosi zwyWe koszty utrzymania uzyczonego gruntu. Inwestor nie bedzie 

roscii" wzgl^dem Zarz^jdu zadnych pretensji zwi^zanych z umieszczeniem w nierucho-
mosci urz^dzen, o ktorych mowa w § 1 . -7 



3. Koszty zwiqzane z budowq i utrzymaniem urz^dzen, w tym rowniez koszty usuni^cia 
kolizji z innq infrastrukturq techniczn^ oraz z drzewami lub krzewami (a takze opiaty 
z tytulu wydania zezwolenia na ich usuni^cie), a takze z infrastruktur^ maj^c^ powstac 
w przysz^osci, a koniecznq dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego ponosi w 
calosci Inwestor. 

4. Utrzymanie przedmiotowych urz^dzen nalezy do Inwestora. 
5. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub 

obiektu, czynnosci te wykona Inwestor na swoj koszt i wlasne ryzyko. 
6. Prawo do korzystania przez Inwestora z nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, 

obejmuje rowniez zwykle czynnosci zwiqzane z funkcjonowaniem urz^dzen, w 
szczegolnosci konserwacj^ i usuwanie awarii tych urzqdzen, z zastrzezeniem § 4 ust. 1. 

7. Inwestor nie moze, bez zgody Zarzqdu wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaznosci, oddac przedmiotu umowy do korzystania osobom trzecim w jakiejkolwiek 
formie. 

§ 4 
1. Przed przystqpieniem do budowy, przebudowy, remontu, konserwacji lub w razie 

koniecznosci usuni^cia awarii urz^dzen, Inwestor zobowi^zany jest wyst^pic 
z wnioskiem o zezwolenie na wykonanie prac w pasie drogowym, uzgadniaj^c 
z Zarzadem warunki wykonania prac, w szczegolnosci termin i warunki zaj^cia pasa 
drogowego oraz jego przjnvrocenia do stanu poprzedniego. Zarzad moze odmowic 
uzgodnienia warunkow wykonywania prac, jezeli te mogq powodowac zagrozenie 
bezpieczenstwa ruchu drogowego albo niekorzystnie wplywac na stan drogi. 

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 , nalezy dolqczyc zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu, jezeli zaj^cie pasa drogowego wpl-ywa na ruch drogowy lub ogranicza 
widocznosc na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniej^cej organizacji 
ruchu pojazdowlub pieszych. - - ^ — - . , 

3. Inwestor zobowiqzany jest z dniem uplywu terminu na jaki wydano zezwolenie, 
0 ktorym mowa w ust. 1 , przywrocic pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci 
lub zlozyc przed terminem na jaki wydano zezwolenie wniosek o kontynuacj^ zaj^cia 
pasa drogowego. 

4. Inwestor powiadamia Zarzad o zakonczeniu prowadzonych robot i zwolnieniu 
zajmowanego gruntu, zgiaszaj^c tym samym gotowosc do odbioru pasa. Podczas 
ogl^dzin zostanie sporzqdzony protokoJ odbioru, potwierdzaj^cy fakt zwolnienia pasa 
drogowego. 

5. Jezeli w terminie 36 miesiQcy od daty odbioru pasa drogowego zajmowanego na czas 
prowadzenia robot ujawniq si^ usterki i wady, spowodowane nieprawidfowym 
wykonaniem robot, Zarzad powiadomi Inwestora o koniecznosci ich usuni^cia oraz 
okresli termin likwidacji usterek, ktore Inwestor usuwa na wfasny koszt. W przypadku 
zwfoki w ich usuwaniu Zarzad moze wykonac niezb^dne roboty i kosztami obci^zyc 
Inwestora. 

§ 5 
Inwestor zobowi^zuje si^ zachowac nast^puj^ce warunki: 
1} urzadzenia oswietlenia ulicznego lokalizowac w pasie drogowym jak na dof^czonej do 

umowy mapie projektowej z dostosowaniem ich szczegolowej lokalizacji w terenie 
w takim miejscu, aby nie kolidowaly z urz^dzeniami drogowymi, osion^j geodezyjn^ 
terenu, istniej^cq roslinnosci^ oraz infrastruktur^ techniczn^, 

2] lini^ oswietleniowq umiescic na gfebokosci min. 1,00m ponizej poziomu niwelety dna 
rowu przydroznego 
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3) kabel umieszczac w rurach osfonowych w miejscach kolizji z innymi urzqdzeniami, 
nawierzchniami i terenami trwale zagospodarowanymi oraz systemami korzeniowymi 
drzew i krzewow, 

4] projektowany sfup oswietleniowy wraz z wysi^gnikiem i opraw^ oswietleniowa^ nie 
moze naruszac skrajni drogowej o wymiarach zgodnych z wymogami zawartymi 
w § 54 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 
i ich usytuowanie [Dz. U. 2016r. poz. 124 z pozn. zm.) - wynosz^cej min. 4,60m mierz^c 
od najnizszego punktu urzadzenia do rz^dnej nawierzchni jezdni, 

5] swiatlo oswietlenia nie moze zmieniac barw znakow drogowych, 
6) przywrocenie pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci: 

a) zasypanie r^czne wykopow materialem przepuszczalnym, zag^szczenie mechanicz-
ne gruntu w wykopach o grubosci dostosowanej do posiadanego rodzaju urzadzenia 
zag^szczaj^cego - nie wi^cej niz 15cm, plantowanie i niwelacja gruntu, 

b) odtworzenie pobocza - spadek 6^-8% od jezdni w kierunku dziafek sqsiednich, 
zawyzone pobocza obnizyc do wysokosci jezdni, 

c) w miejscach gdzie zostanie naruszony row przydrozny nalezy go odtworzyc wraz 
z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz zahumusowac i obsiac mieszanka traw, 

d) usunqc gruz, grunt i inne zanieczyszczenia z powierzchni cafego pasa zaJQtego pod 
prowadzenie robot. 

§ 6 
1. Sytuowanie urz^dzen, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 , podlega koordynowaniu stosownie 

do przepisow rozdziafu 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. 

2. Inwestor dostarczy Zarzqdowi egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
z potwierdzeniem przyj^cia do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

§7 
1. Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 

calkowit^ odpowiedzialnosc wobec osob trzecich z tytufu szkod zaistniatych, 
w zwi^zku z prowadzonymi pracami, lokalizacji lub funkcjonowaniem urz^dzen. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiotowe urzadzenia zagrazaj^ bezpieczenstwa 
ruchu drogowego Zarzqd powiadamia Inwestora o koniecznosci usuni^cia zagrozenia 
oraz okresli termin likwidacji zaistniafej wady, ktor^j Inwestor usuwa na wlasny koszt. 
W przypadku zwloki w jej usuwaniu Zarzad moze wykonac niezb^dne roboty 
i kosztami obciqzyc Inwestora. 

§ 8 
1. Inwestor zobowiqzany jest poinformowac Zarzad o kazdej zmianie danych 

kontaktowych. 
2. W sytuacji planowanej likwidacji urz^jdzen, Inwestor winien wyst^pic do Zarz^^d 

0 ustalenia warunkow usuni^cia z pasa lub unieczynnienia urzadzenia. 
3. W przypadku zmiany wlasciciela urzqdzen Inwestor wraz z nowym wiascicielem 

infrastruktury technicznej zobowiqzany jest niezwlocznie wystqpic do Zarzqd, w celu 
rozwiqzania dotychczasowej umowy uzyczenia oraz zawarcia nowej umowy 
pozwalajqcej na przeniesienie dotychczasowych zobowi^zah. 

4. Po zakonczeniu trwania umowy, Inwestor zobowi^zuje si^ przywrocic grunt do stanu 
poprzedniego; z czynnosci tej Strony sporzqdz^ stosowny protokof. 

§ 9 
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1. Zarzad zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli w celu 
ustalenia zgodnosci z uzyczeniem sposobu korzystania z pasow drogowych. 

2. Zarzad moze wypowiedziec umow^ ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Skarb 
Panstwa cofnie zgod^ na zawarcie umowy. 

3. Zarzad moze wypowiedziec umow^ ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Inwestor: 
1] uzywa przedmiotu uzyczenia sprzecznie z umowq i odr^bnymi zezwoleniami, 
2] udost^pni przedmiot uzyczenia osobom trzecim bez wymaganej zgody Zarzqdu, 
3) usun^f urz^dzenie umieszczone w uzyczonym gruncie bez poinformowania Zarzqdu, 
4) uplynqf termin na rozpocz^cie robot, okreslony w przepisach prawa budowlanego. 

§ 1 0 
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy w^magaj^ dla swej waznosci zachowania 
formy pisemnej. 

§ 1 1 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj^ 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 1 2 
Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji postanowien niniejszej umowy bqd^^ 
rozstrzygane przez s^d wlasciwy dla siedziby Zarz^du. 

§ 1 3 
Umowa zostafa sporzqdzona w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Zarz^du, 
jeden dla Starosty i jeden dla Inwestora. 

paruszowski 
STAROSTA 

Darjusz Kaiuzny 

Starosta ) 
'awcTJapaszek 
^ag^tSpmr" 

G M I N A B R U D Z & W 
S2-720 Brudzew, ui. TurkowsKr. 29 
pow. turecki woj. wielkopoisK.e 

tel 63 279 83 47, fax 63 289 20 49 
NIP 668 192 31 10REGON 3110V--.' 
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