I
Z A J ^ C I E GRUNTU DR6GI W E W N ^ T R Z N E J

PMR.7230.132.III.2019
UMOWA NR

132.111.2019

zawartaw Brudzewie wdniu 02.08.2019r. pomi^dzy Gmin^ Brudzewreprezentowan^ przez:
1. W6jta Gminy - Cezarego Krasowskiego
zwan^ w dalszej cz^^ci umowy "Gmin^"
a
sp6tk^ pod firni^ INEA S.A z siedzib^ w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznart,
NIP 7791002618, REGON 630239680 wpisan^ do rejestru przedsi?biorc6w Krajowego Rejestnj
S^dowego pod nr KRS 0000056936, kt6rej akta rejestrowe przechowuje S^d Rejonowy Poznart-Nowe
Miasto i Wilda reprezentowana przez Zbigniewa Trocha na podstawie udzielonego pelnomocnictwa
z dnia 4 stycznia 2019 roku zwanym w dalszej tresci umowy „ Korzystaj^cym".
§1
„Gmina" oddaje do korzystania cz?§d gruntu drogi wewn^trznej, oznaczonej nr geodezyjnymi
433/3, 466, 438/5, 441/3, 456/1, obr^b geodezyjny Wincent6w, stanowi^cej jej wlasno§6, celem
wykonania przez „Korzystajqcego" telekomunikacyjnego przyf^cza Swiatlowodowego do finny
^Creative Desing Group" i mieszkahcbw prywatnych.
§2
Termin oddania gruntu do korzystania strony ustality w dniu 7.08.2019 roku
dz. 433/3,466,438/5,441/3,456/1, obr?b geod. Wincent6w
07.08.2019 -12001=^ x 2,00 zt x 1 dziert = 240,00 zl
§3
1. Tytuiem wynagrodzeniaza zaj^ciegruntu "Korzystaj^cy" uisci narzecz Gminy Brudzew
240,00 zl +VAT 23%
Korzystaj^cy winien dokonad opiaty w wysokosci wyliczonej wg ponizszego wyszczegolnienia:
a) Powierzchnia zaj^cia gruntu ogofem
120,00 m^
-wtym pobocze
120,00rc?
b) Wyszczeg6lnienie i wyliczenie opiat

kwot§

120 m^x 2.0 zl x1dziert= 240.00zl
Razem: 240.00zl plus 23% VAT
/slownie ziotych : dwieScie czterdzieSci 0/100 plus VAT 23%
2. Wynagrodzenie platne b^dzie na konto Gminy Brudzew lub got6wk^ w kasie Urz^du w terminie
7 dni od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku zaiegania z platnosci^ "Korzystajc[cy" zobowi^zany jest do zaplaty „Gminie"
ustawowych odsetek za zwlok^.

§4
"Korzystaj^cy" zobowic[zany jest do:
1. Oznakowania robot zgodnie z ustaw^ prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
z 2017r., poz. 1260 ze zm/ oraz projektem organizacji mchu i zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym
dr6g wewn^trznych.
2. Systematycznego zwolnienia zaj^tego pasa drogowego zgodnie z hamnonogramem okreSlonym
w § 2 niniejszej umowy oraz przywrocenia zaj^tego gruntu pasa drogowego do pelnej uzytecznoSci
w terminach okreSlonych niniejsz^umow^.
3. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzid zgodnie z przepisami BHP i Prawa Budowlanego.
4. W przypadku stwierdzenia wykonania robot niezgodnie zwamnkami niniejszej umowy
"Korzystaj^cemu" zostan^ naliczone optaty i pobrane kary pieni^zne w wysokosci 10-krotnej opiaty
ustalonej w niniejszej umowie.
5. Realizacja wanjnk6wlokalizacji urzadzenia zgodnie zumow^ PMR.7230.118.2018zdnia
11.07.2019 roku.
6. W przypadku zmiany wteSciclela urzayjzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym
lub likwidacji tego urzadzenia naleiy niezwiocznie powiadomi6 Urz^d Gminy Brudzew, ulica Turkowska
29,62-720 Brudzew.
7. Dzieh podpisania protokohi odbioru danego odcinka pasa drogowego jest dniem zwolnienia pasa
drogowego.
8. Powiadomienia tut. Urz^du o zakortczeniu rob6t, kt6ry dokona komisyjnego odbioru zaj^tego gruntu.
9. Wnioskodawca dostarczy inwentaryzacJQ geodezyjny powykonawczy umieszczonych urzydzeii
w pasie drogowym z potwierdzeniem przyj^cia do ewidencji przez Wydziai Geodezji Starostwa
Powiatowegow Turku.
§5
"Korzystajycy" zajmujycy pas drogowy
z tytuHj prowadzonych robot ponosi
calkowity
odpowiedzialno66 wobec os6b trzecich z tytulu szk6d mogycych zaistniec w tym terenie w zwiyzku
z prowadzonymi robotami na zaj^tym gruncie.

§6
"Korzystajycy" odpowiada za stan bezpieczehstwa i oznakowanie zaj^tego gruntu do czasu
ostatecznego odbiom.

§7
Jezeli w ci^u 24 miesi^cy od udost^pnienia dia ruchu /data ostatecznego odbioru/ zaj^tego gruntu
ujawniy si? wady spowodowane nieprawidlowym wykonaniem rob6t "Korzystajycy" powiadomi „ Gmin?"
0 koniecznoSci usuni^cia tych wad. W przypadku zwtaki w ich usuwaniu ^Gmina" zleci wykonania
niezb^nych rob6t, a kosztami obci^y "Korzystajycego".
§8
Zaj?cie wi^kszej powierzchni lub/ i przekroczenie terminu korzystania spowoduje naliczanie opIat za
korzystanie z gruntu, stwierdzenie wykonania rob6t niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
„Korzystajycemu'' zostany naliczone opiaty i pobrane kary pieni^zne w wysoko§ci 10-krotnej opiaty
ustalonej niniejszy umowy.

§9
Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagajy dia swej wainoSci zachowania fomiy
pisemnej.
§10
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy b ^ y mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§11
Ewentualne spory mogyce wynikny6 z realizacji postanowiert niniejszej umowy strony poddajy pod
rozstrzygni^cie rzeczowo wlaSciwego Sydu.

§12
Umow§ sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia Gminy i jeden
egzemplarz "Korzystajycego".
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