
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 142 /20201 

Burmistrza Gminy Mosina 

z dnia 22 lipca 20201 r. 

 

 

UMOWA NR MK…. 

 

W dniu ………... w Mosinie  

pomiędzy Gminą Mosina, reprezentowaną przez:  

……………………………………………. 

 

zwaną dalej „Właścicielem” 

a  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA/ 

SIEDZIBA  

 .........  -  ............       ........................................  

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

…………………………………………….. 

                      PESEL / NIP 

…………………….………………………. 

zwanym dalej „Zajmującym” o następującej treści : 

 

§ 1 

1. W związku z realizacją inwestycji przez Zajmującego na terenie drogi wewnętrznej na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Mosina na działce o nr ew. .…………………………….obręb ………… 

oraz zajęciem…………… m2 powierzchni w/w nieruchomości zajętej przez rzut poziomy 

umieszczonego urządzenia/ obiektu budowlanego/ reklamy, Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie 

w/w urządzenia/ obiektu budowlanego/ reklamy. 

2. Strony zawierają niniejszą umowę celem uregulowania zasad ponoszenia przez Zajmującego opłat za 

umieszczenie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina urządzeń/ obiektów 

budowlanych/ reklamy, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, że Zajmujący za umieszczenie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność 

Gminy Mosina urządzeń/ obiektów budowlanych/ reklamy, o którym mowa w §1, ponosić będzie opłaty 

roczne, których podstawę naliczenia stanowi Zarządzenie Nr … /20201 Burmistrza Gminy Mosina 

z dnia … 20201 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Mosina, tj.: tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ich ochroną, - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu 

i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat 

 

2. Opłata naliczona została w następujący sposób:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Opłata roczna, o której mowa w ust. 2, płatna jest z góry za dany rok do dnia 31 marca każdego roku, 

na podstawie wystawionej faktury. 

 



4. W przypadku opłaty za pierwszy rok umieszczenia na terenie dróg wewnętrznych stanowiących 

własność Gminy Mosina urządzenia/obiektu budowlanego/ reklamy, stosownie do § 11 ust. 2 

zarządzenia Burmistrza Miasta, o którym mowa w ust. 1, opłata roczna wynosi: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

płatna jest na podstawie wystawionej faktury. 

5. Zajmujący wskazuje dane do wystawienia faktury, jako: 

……………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Zajmujący zobowiązuje się do informowania Właściciela o każdej zmianie danych, w tym również 

adresu, na który przesyłana będzie korespondencja między stronami, pod rygorem uznania za doręczoną 

korespondencję przesłaną na wskazany Właścicielowi adres. 

7. Opłaty, o których mowa w § 2 należy uiszczać na rachunek bankowy nr 26 90480007 0000 0215 

2000 0002. Przy wpłacie na rachunek bankowy terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku 

bankowego Właściciela. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie opłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 3 

 

1. Zajmujący oświadcza, że będzie przestrzegał postanowień Zarządzenia Nr … /20201 Burmistrza 

Gminy Mosina z dnia … 20201 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mosina, tj.: tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, - na potrzeby infrastruktury technicznego 

uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat. 

 

§ 4 

2. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe dla Gminy Mosina.  

§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Zajmującego i dwa 

egzemplarze dla Właściciela.  

 

  

 


