ZAJ^CIE GRUNTU
PMR.7230.64.2019
UMOWA NR 64.111.2019
zawartaw Brudzewie wdniu 12.04.2019r, pomi^dzy Gmin^ Brudzew reprezentowanq^ przez:
1. Wojta Gminy - Cezarego Krasowskiego
zwan^w dalszej cz^sci umowy "Gmin^"
a Spotk^ RCI z ograniczon^ odpowiedzialnoscia z siedzib^ w Poznaniu ul. Kartuska 46, 60-471
Poznaii REGON 630223181, NIP 7781000641 wpisan^ do rejestru przedsi?biorc6w Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000068506 w imieniu, ktorej dziala Pan Sebastian Hojsler
prowadz^cy dzialalnosc pod nazwan^ Fiber Energy z siedzib^ ul. Rolna 4A, 62-100 W^rowiec
w dalszej tresci umowy „ Korzystaj^cym",
§1
„Gmina" oddaje do korzystania cz^sc gruntu drog wewnetrznych oznaczonych nr ewid. 248 i 176,
obr^b geodezyjny Brudzew, stanowiqcej jej wiasno^c, celem wykonania przez „Korzystaj^cego"
szerokopasmowej sieci swiatlowodowej w miejscowosci Brudzew, obr^b geodezyjny BoJdzew.
§2
Termin oddania gruntu do korzystania strony ustalily zgodnie z przedlozonym hamionogramem
dz, 248,
dz. 248,
dz.248,
dz.248,
dz. 176,
dz. 176,

obr^b geod. Brudzew
obr^b geod. Brudzew
obr^b geod. Brudzew
obr?b geod. Brudzew
obr?b.geod. Brudzew
obr^b geod. Brudzew

-

53,00 m' - 15.04.2019r.
54,00 m' - 16.04.2019r.
58,00 m' - 17.04.2019r.
34,00 m' - 18.04.2019r.
96,00 m' - 24.04.2019r.
90,00 m' - 25.04,2019r.

tj. 1 dzieh
tj. 1 dzieh
tj. 1 dzieh
tj. 1 dzieh
tj. 1 dzieh
tj, 1 dzien

L^cznie 385.00 m' - 6 dni
§3
1. Tytulem wynagrodzenia za zaj^cie gruntu "KorzystaJ^cy" uiscl na rzecz Gminy Bmdzew
kwot? 770,00 zl +VAT 23%
Korzystaj^cy winien dokonac opiaty w wysokosci wyliczonej wg ponizszego wyszczegolnienia;
a) Powierzchnia zaj^cia gmntu ogolem
385,00 m^
-wtym pobocze
385,00
b) Wyszczegolnienie i wyliczenie opIat
53,00 m' x2,0zlx
54,00 m' x2,0zlx
58,00 m' x2,0zlx
34,00 m^'X 2,0 zlx
96,00 m' x2,0zlx
90,00m' x2,0zlx
385,00 m' - 6 dni

1 dzieh
1 dzieh
1 dzieh
1 dzieh
1 dzieh
1 dzieh

= 106,00 zl
= 108,00 zl
= 116,00 zl
= 68,00 zl
= 192,00 zl
= 180,00zl

= 770,00 zl

Razem: 770,00 z\s 23% VAT
/slownie zbtych: siedemset siedemdziesiat 00/100 + VAT 23%
2. Wynagrodzenie ptatne b^dzie na konto Gminy Brudzew lub gotowk^ w kasie Urz^du w terminie
7 dni od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku zaiegania z ptatnosci^-Korzystaj^cy" zobowi^zany jest do zaplaty „Gminie"
ustawowych odsetek za zwlok^.

§4
"Korzystaj^cy" zobowi^zany jest do:
1. Oznakowania robot zgodnie z ustaw^ prawo o njchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.
z 2D18r., poz. 1990/ oraz sposobem zabezpieczenia robot.
2. Systematycznego zwolnienia zaj^tego gruntu drog wewnetrznych zgodnie z terminem okreslonym
w § 2 niniejszej umowy oraz przywrocenia zaj^tego gruntu drog wewnetrznych oznaczonych nr ewid.
248 i 176, obreb geodezyjny Brudzew do pelnej uzytecznosci w terminach okreslonych niniejsz^
umow^.
3. Roboty w pasie drog wewnetrznych nalezy prowadzic zgodnie z przepisami BHP i Prawa
Budowlanego.
4. W przypadku stwierdzenia wykonania robot
niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
"Korzystaj^cemu" zostan^ naliczone opiaty i pobrane kary pieniezne w wysokosci 10-krotnej opiaty
ustalonej w niniejszej umowie.
5. Realizacja warunkow lokalizacji urz^dzenia zgodnie z umow^ PMR.7230.103.2017 z dnia
04.12.2017 roku.
6. W przypadku zmiany wtasciciela urz^dzenia infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drog
wewnetrznych o nr ewid. 248 i 176 , obreb geodezyjny Brudzew lub llkwidacjl tego urz^dzenla nalezy
niezwiocznie powiadomic Urz^d Gminy Brudzew, ullca Turkowska 29,62-720 Brudzew.
7. Dzieh podpisanla protokolu odbloru danego odclnka pasa drogowego jest dniem zwolnienia gruntu.
8. Powiadomienia tut. Urzedu o zakohczeniu robot, ktory dokona komisyjnego odbioru zajetego gruntu
drog wewnetrznych.
9. Wnioskodawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjny powykonawczq^ umieszczonych urzydzeh
w gruncie z potwierdzeniem przyjecla do ewidencji przez Wydzial Geodezji Starostwa Powiatowego
w Turku.
§5
"Korzystajycy" zajmujycy grunt drog wewnetrznych o nr ewid. 248 i 176 obreb geodezyjny Brudzew
z tytulu prowadzonych robot ponosi caikowlty odpowiedzlalnosc wobec osob trzecich z tytuiu szkod
mogycychzaistniecwtymtereniewzwlyzku z prowadzonymi robotami na zajetym gruncie.
§6
"Korzystajycy" odpowiada za stan bezpieczehstwa 1 oznakowanie zajetego gaintu drog wewnetrznych
do czasu ostatecznego odbloru.
§7
Jezeli w cl^u 24 miesiecy od udostepnlenla /data ostatecznego odbionj/ zajetego gruntu drog
wewnetrznych ujawniysie wady spowodowane nleprawidlowym wykonaniem robot "Gmina" powiadomi

„ Korzystajycego" o koniecznosci usuniecia tych wad. W przypadku zwJoki w ich usuwaniu „Gmina" zieci
wykonanie niezb^dnych robot, a kosztami otxiyzy "Korzystajqcego".

§8
Zajecie wi^kszej powierzchni lub/1 przekroczenie terminu korzystania spowoduje naliczanie opIat za
korzystanie z gruntu drogi wewnetrznej, stwierdzenie wykonania robot niezgodnie z warunkami
niniejszej umowy „Korzystajycemu" zostany naliczone opiaty i pobrane kary pieniezne w wysokosci
10-krotnej optaty ustalonej nlniejszy umowy.
§9
Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagajy dla swej waznosci zachowania fomiy
pisemnej.
§10
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy b^dy mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§11
Ewentualne spory mogyce wynlknyc z realizacji postanowieri niniejszej umowy strony poddajy pod
rozstrzygniecie rzeczowo wlasclwego Sydu.

§12
Umowe sporzydzono w trzech jednobrzmiycych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy 1 jeden
egzemplarz "Korzystajycego".
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