ZARZĄDZENIE Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie ustalenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg gminnych wewnętrznych i
ustalenia opłat.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późń. zm. ) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późń. zm.), oraz
art. 11ust 1 i art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2146 z późń. zm.)
Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:
§1
1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (niezaliczonych
do żadnej kategorii dróg publicznych) stanowiących własność Gminy Lichnowy, zwanymi
dalej drogami wewnętrznymi.
2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej może nastąpić najwcześniej w dniu zawarcia
umowy dzierżawy lub umowy określającej zasady ustanowienia służebności przesyłu i na
warunkach określonych tą umową.
3. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie
umowy dzierżawy zawartej przez Gminę Lichnowy, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Lichnowy w celu:.
a) prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg,
b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.
1-3.
§2
1. W celu uzyskanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej wnioskodawca
składa wniosek o wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym o którym mowa w §1ust
2.
2. Po uzyskaniu zgody na lokalizację Wnioskodawca składa wniosek o uzgodnienie projektu
budowlanego.
3. Po uzyskaniu akceptacji projektu Wykonawca składa wniosek o zawarcie umowy
dzierżawy w celu prowadzenia robót w pasie drogi wewnętrznej.
4. Równocześnie Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy dzierżawy w celu umieszczenia
urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami
zarządzania w pasie drogi wewnętrznej oraz reklam.
5. Po uzyskaniu akceptacji zarządcy drogi zostają podpisane umowy dzierżawy zajęcia pasa
drogowego.
6. Po podpisaniu umowy dzierżawy/użyczenia Gmina Lichnowy przekaże Zamawiającemu
protokołem, pas drogowy w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową
lub remontem drogi.
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7. Zajmujący pas drogowy zawiadamia Gminę Lichnowy o zakończeniu prac, a w przypadku
prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową lub remontem drogi zawiadamia
o przywróceniu dzierżawionego/użyczonego odcinka pasa drogowego do poprzedniego
stanu użyteczności nie później niż w ostatnim dniu dzierżawy/użyczenia w celu
protokolarnego odbioru zajmowanego pasa drogowego.
8. Pas drogowy drogi wewnętrznej jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy
Lichnowy udostępniany jest nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.
9. Wójt może wydać zgodę na zajęcie pasa drogi wewnętrznej nieodpłatnie innym
wnioskodawcom niewymienionym w ust 8.
§3
1. Do lokalizacji i przebudowy zjazdu zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 ze zm.),
2. Zgoda na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został
wybudowany.
§4
1. W przypadku awarii urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej właściciel urządzenia
lub jednostka eksploatująca urządzenie, niezwłocznie zawiadamia Wójta Gminy Lichnowy
o zajęciu pasa drogowego w związku z awarią.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz sposób oznakowania zajmowanego
odcinka pasa drogowego.
3. Na podstawie zawiadomienia Gmina Lichnowy naliczy opłatę za korzystanie z pasa
drogowego drogi wewnętrznej zgodnie z §6.
§5
1. Wzory wniosków na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, dla których właścicielem
jest Gmina Lichnowy, na cele niezwiązane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg określają załączniki:
a) Załącznik nr 1 – wniosek o wydanie zgody na lokalizację w drodze gminnej wewnętrznej
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
b) Załącznik nr 2 – wniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi
wewnętrznej gminnej.
c) Załącznik nr 3 – wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na lokalizację w pasie
drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
d) Załącznik nr 4 – wniosek o uzgodnienie projektu budowy/przebudowy zjazdu z drogi
wewnętrznej gminnej.
e) Załącznik nr 5 – wniosek o wydanie zgody ( zawarcie umowy dzierżawy) na prowadzenie
w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrona dróg,
f) Załącznik nr 6 – wniosek o wydanie zgody ( zawarcie umowy dzierżawy) na umieszczenie
w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,
g) załącznik nr 7 – wniosek o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi
wewnętrznej reklamy.
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h) załącznik nr 8 – wzór umowy dzierżawy na prowadzenie w pasie drogowym drogi
wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i
ochrona dróg
i) załącznik nr 9 – wzór umowy dzierżawy na umieszczenie w pasie drogowym drogi
wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam.
j) załącznik nr 10 – wzór umowy użyczenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.
§6
Ustala się stawki opłat (stawki czynszu tytułem dzierżawy) za zajęcie pasa drogowego dróg
wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg:
1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 3 a ustala się następujące stawki
opłat:
a) za zajęcie jezdni do 50% szerokości - 4,88 zł/m2/dobę,
b) za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości - 7,32 zł/m2/dobę,
c) za zajęcie chodnika lub ścieżki rowerowej - 2,44 zł/m2/dobę,
d) za pozostałe elementy (nie wymienione w pkt 1-3) - 2,44 zł/m2/dobę,
2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 3 b ustala się następujące stawki
opłat:
a) obszar zabudowany i niezabudowany - 40,65 zł/m2/rok,
b) drogowe obiekty inżynieryjne (obszar zabudowany i niezabudowany) - 81,30 zł/m2/rok,
3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 3 c ustala się następujące stawki
opłat:
a) Pobocza, chodniki i ścieżki rowerowe 0,81 zł/m2/dobę,
b) za powierzchnię reklamy – 2,44,00 zł/m2/dobę,
c) pozostałe elementy (nie wymienione w pkt 1-3) - 2,44 zł/m2/dobę,
4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt 3 d - 2,44 zł/m2/dobę,
5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (wliczając dzień
umieszczenia)
6. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie
pasa drogowego na 1 dzień.
7. Do wymienionych stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych dolicza się
obowiązujący podatek VAT.
8. W razie zajęcia pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat
jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
9. Ustala się następujący termin wnoszenia czynszu dzierżawnego z tytułu zajęcia drogi
wewnętrznej:
a) roczny – do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok,
b) pozostałe – w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
10. W przypadku nieterminowego wnoszenia czynszu dzierżawnego zostaną naliczone odsetki
ustawowe.
§7
Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy dzierżawy lub przekroczenie
terminu zapisanego w umowie uzasadnia:
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a) Żądanie od zajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa drogowego
drogi wewnętrznej w wysokości 10-krotności umownej stawki czynszu ustalonej zgodnie
z §6 niniejszego zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy.
b) Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku, gdy wezwanie do
dobrowolnej zapłaty pozostaje bezskuteczne.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lichnowy
/-/ Jan Michalski
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Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

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

...............................................
miejscowość, data

Wnioskodawca

..........................................
adres

..........................................
telefon

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zgody na lokalizację w drodze gminnej wewnętrznej …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa ulicy / placu, nr działki, obręb)

infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
tj:………………………..……………………………………………….………………………………………
o powierzchni …….……………………………………………….……………………………………
(wymiary w m2)

Szczegółow opis .....................................................................................................................................

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

……………………
podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

……………………
podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 wraz ze stanem władania gruntami, z zaznaczeniem
granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz określeniem odległości od krawędzi jezdni.
2. Opis techniczny infrastruktury planowanej do umieszczenia.
3. Ogólny plan sytuacyjnych w skali 1:10000 lub 1:25000.
4. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
(jego odpisu, wypisu lub kopii)
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku,
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy
Lichnowy: BS Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
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Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

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

...............................................
miejscowość, data

Wnioskodawca

..........................................
adres

..........................................
telefon

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zgody na budowę / przebudowę* zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej nr .......................
w miejscowości .............................................. do nieruchomości / pól uprawnych.*
Oświadczam że jestem właścicielem / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem / dzierżawcą*
przedmiotowej nieruchomości.
Oznaczenie nieruchomości, do której ma nastąpić budowa / przebudowa* zjazdu:
a) nr działki .................................................. o pow. .......................................................................................
b) działka gruntu zapisana w księdze wieczystej pod nr ..................................................................................
Niniejsza nieruchomość wykorzystywana jest na cele

................................................................................................................................................................
(mieszkaniowe, gospodarcze, rolnicze, inne)

Po wybudowaniu /przebudowie* zjazdu sposób wykorzystania nieruchomości nie ulegnie zmianie / ulegnie
zmianie* polegającej na: ....................................................................................................................................
Wykonawcą robót budowlanych będzie ...................................................................................................
(wskazać firmę lub zaznaczyć, że roboty wykonywane będą własnymi siłami)

................................................................................................................................................................
...........................................
podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

……………………
podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) Informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o
warunkach zabudowy.
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
3) Informację o zagospodarowaniu działek sąsiednich.
4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
5) Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
6) Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(jego odpisu, wypisu lub kopii).
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku,
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy
Lichnowy: BS Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*) niepotrzebne skreślić
*) zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji Zarządca Dróg może zażądać dodatkowych dokumentów
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Załącznik Nr 3
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.
..........................................
Wnioskodawca

...............................................
miejscowość, data

..........................................
adres
..........................................
telefon

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
WNIOSEK
Wnoszę o uzgodnienie projektu budowlanego na lokalizację obiektów budowlanych / urządzeń infrastruktury
technicznej* niezwiązanych z potrzebami zarządzania dróg gminnych wewnętrznych lub potrzebami ruchu
drogowego tj.:……………………………………………….……...

………………………………………………………………………………………………………….
(określić zadanie)

w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej…………......................…………………….......…
(nr drogi)

w miejscowości .......................................................do działki nr.......................................................
Uzgodnienie odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres (podać, jeżeli inny niż podany wyżej)*:
.........................................................................................................................................................................
…………………………...................................................…..

podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

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

podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Minimum 2 egz. projektu budowlanego zgodnego z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 roku Nr 462 z późń. zm.)
2. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(jego odpisu, wypisu lub kopii).
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy Lichnowy: BS
Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr4
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

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

...............................................
miejscowość, data

Wnioskodawca

..........................................
adres

..........................................
telefon

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

WNIOSEK
Wnoszę o uzgodnienie projektu budowy / przebudowy / zjazdu indywidualnego / zjazdu publicznego*
tj.: ………………………………………………………………………...............................................................
(określić zadanie)

w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej………………..…......................…………………….......…
(nr drogi)

w miejscowości .................................................................do działki nr............................................................
Oświadczam, iż jestem właścicielem / pełnomocnikiem właściciela * przedmiotowej nieruchomości.
Uzgodnienie odbiorę osobiście/proszę o wysłanie na adres (podać, jeżeli inny niż podany wyżej)*:
...........................................................................................................................................................................

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

podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

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

podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Minimum 2 egz. projektu budowlanego zgodnego z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 roku Nr 462 z późń. zm.)
2. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
(jego odpisu, wypisu lub kopii).
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy Lichnowy: BS
Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

...............................................
miejscowość, data

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

WNIOSEK
o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej w celu prowadzenia w nim robót
niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.
Wnoszę o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej…………………………………...
………………………………………………………………………………………...…….………...................
...............................................................................................................................................................................
(cel zajęcia pasa drogowego)

Inwestor ……………………………………………………………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, telefon)

Zajmujący pas drogowy, wykonawca robót……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, telefon)

Lokalizacja: obszar zabudowany / poza obszarem zabudowanym* w miejscowości…………….………….…
............................................................................................. w km ......................................................................
Nr uzgodnienia lokalizacji .......................................................z dnia .................................................................
Zajmowana powierzchnia: jezdni........................................................................................................................
(podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia jezdni od............................................do.......................................ilość dni..................................
Zajmowana powierzchnia: chodnika...................................................................................................................
( podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia chodnika od........................................do......................................ilość dni................................
Zajmowana powierzchnia: pobocza / zieleniec..................................................................................................
( podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia pobocza / zieleńca od............................do....................................ilość dni...............................
Urządzenia obce nie związane z funkcjonowaniem drogi:
Długość i średnica przepustu…........................................................................................................................
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Załącznik Nr 5
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

Długość i średnica kabla, rury i tp....................................................................................................................
Okres liczony w latach, w których planowane jest funkcjonowanie urządzenia/ obiektu w pasie drogi
wewnętrznej……………………………………………………………………….……………………………
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót w pasie drogowym:.....................................................................
Telefon..................................................................................................................................................................
Inspektor nadzoru:..............................................................................................................................................
Telefon……..........................................................................................................................................................
Uprawnienia drogowe nr. ....................................................................................................................................
Uzgodnienie projektu z Gminą Lichnowy (jeżeli było wymagane): nr………………..z dnia…………………
Oświadczam, że:


posiadamy ważne pozwolenie na budowę: nr decyzji ……………………..z dnia………………………..

 dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
 nie dotyczy
.................................................
Inwestor

...................................................
Wykonawca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

.................................................
Inwestor

...................................................
Wykonawca

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z zaznaczoną trasą urządzeń z podaniem wymiarów.
2. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
4. Harmonogram robót.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego
odpisu, wypisu lub kopii).
7. Inne …………………………………………………………………………………………………………
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku,
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy
Lichnowy: BS Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

...............................................
miejscowość, data

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
WNIOSEK
o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej w celu umieszczenia w nim
urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania.
Wnoszę o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej…………………………………

………………………………………………………………………………………...…….………....
................................................................................................................................................................
(cel zajęcia pasa drogowego)

Inwestor ……………………………………………………………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, telefon)

Zajmujący pas drogowy, wykonawca robót…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, telefon)

Lokalizacja: obszar zabudowany / poza obszarem zabudowanym* w miejscowości…………….………….…
............................................................................................. w km ......................................................................
Nr uzgodnienia lokalizacji.................................................................z dnia ........................................................

Zajmowana powierzchnia: jezdni........................................................................................................................
(podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia jezdni od............................................do.......................................ilość dni.................................

Zajmowana powierzchnia: chodnika...................................................................................................................
( podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia chodnika od........................................do......................................ilość dni................................
Zajmowana powierzchnia: pobocza / zieleniec..................................................................................................
( podać wymiary zajęcia )

Termin zajęcia pobocza / zieleńca od............................do....................................ilość dni...............................
Urządzenia obce nie związane z funkcjonowaniem drogi:
Długość i średnica przepustu…........................................................................................................................
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Załącznik Nr 6
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

Długość i średnica kabla, rury i tp....................................................................................................................
Podmiot, który będzie obciążany corocznie opłatami z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…..
Okres liczony w latach, w których planowane jest funkcjonowanie urządzenia/ obiektu w pasie drogi
wewnętrznej……………………………………………………..………………………………………………
Osoba odpowiedzialna prowadzenie robót w pasie drogowym:........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:...............................................................................................................................................................
Inspektor nadzoru:...............................................................................................................................
Telefon................................................................................................................................................................
Uprawnienia drogowe nr. ....................................................................................................................................
Uzgodnienie projektu z Gminą Lichnowy (jeżeli było wymagane): nr………………..z dnia…………………
Oświadczam, że:


posiadamy ważne pozwolenie na budowę: nr decyzji ……………………..z dnia………………………..



dokonaliśmy zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.



nie dotyczy

.................................................
Inwestor

...................................................
Wykonawca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

.................................................
Inwestor

...................................................
Wykonawca

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z zaznaczoną trasą urządzeń z podaniem wymiarów.
2. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
4. Harmonogram robót.
5. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego
odpisu, wypisu lub kopii).
7. Inne …………………………………………………………………………………………………………
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku,
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy
Lichnowy: BS Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Lichnowy
Z dnia 31.05.2017r.

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

...............................................
miejscowość, data

Wnioskodawca

..........................................
adres

…………………………..
telefon

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

WNIOSEK
Wnoszę o wydanie zezwolenia na lokalizację / umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej
gminnej.
1. Miejscowość, ulica ...........................................................................................................................................
………………….………………………………………………………………………..………………………
(dokładna lokalizacja drogi, obręb, nr działki)

2. Powierzchnia reklamy:
reklama jednostronna*
- …………………………… m2
reklama dwustronna*
- …………………………… m2
3. Wnioskowany okres zajęcia pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej pod reklamę:
od dnia ……………………..……..………..……do dnia…………………….………….……………………..
4. Materiał z jakiego wykonana jest reklama, sposób jej zamocowania……………...…………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………
5. Osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i porządek w rejonie reklamy:……………………………...
……………………………………………….…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

6. Właściciel tablicy reklamowej:…………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………………
(imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

...................................................
podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 922 )

...................................................
podpis wnioskodawcy
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. Mapka sytuacyjna z naniesioną lokalizacją reklamy.
2. Zdjęcie lub szkic reklamy.
3. Pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
(jego odpisu, wypisu lub kopii)
UWAGA
Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wpłaca się z chwilą złożenia wniosku,
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) płatnej na konto Gminy
Lichnowy: BS Malbork o/Szymankowo Nr 95 83030006 0060 0600 0837 0001
*Niepotrzebne skreślić
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UMOWA DZIERŻAWY
zawarta …………..….. roku w Lichnowach pomiędzy:
Gminą Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, reprezentowaną przez:
………………… - Wójta Gminy Lichnowy
NIP 579-204-67-46, REGON 170747840
zwaną dalej Wydzierżawiającym
a …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Wydzierżawiający wydziela Dzierżawcy części działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną, ulicę
..............................w miejscowości.............................................w celu budowy…................................na
powierzchni................m2 zgodnie ze szkicem zabezpieczenia miejsca robót, stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy.
§2
1. Wydzierżawiający oddaje do użytkowania część działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną
określoną w §1 umowy, a dzierżawca nieruchomość tę przejmuje w dzierżawę.
2. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy będzie przeznaczona wyłącznie na umieszczanie w
pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego związane z budową.
§3
Umowa dzierżawy zostaje zawarta na ……………………… lat, tj. od dnia ……………………... do
dnia.................................../ czas nieokreślony.
OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY
§4
1. Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w §1 zgodnie z jej
przeznaczeniem, określonym w §2 ust. 2 Umowy.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu dzierżawionej części działki w stanie nie pogorszonym po
zakończeniu niniejszej umowy.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków w czasie trwania budowy
opisanej w §1 umowy:
1) Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem.
2) Zobowiązuje się Wykonawcę robót do należytego oznakowania i utrzymania go w czasie
wykonywanych robót.
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3) Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu
niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca robót.
4) Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu poza wygrodzonym miejscem robót.
5) Wykonawca robót w okresie ich prowadzenia odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego w
obrębie budowy.
6) Po wykonaniu robót stan techniczny nawierzchni należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
7) Zakończenie prac należy zgłosić w tut. Urzędzie w celu dokonania komisyjnego odbioru terenu
protokołem odbioru.
4. Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do
bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wewnętrznej wymaga przełożenia urządzenia
(obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego związane z budową) koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Utrzymanie (obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego związane z budową) należy do jego posiadacza.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
§5
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać dzierżawcy nieruchomości określoną w §1 w celu
wykonania prac związanych z budową.................................................................................................... .
2. Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale dzierżawcy.
CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA
§6
1. Stawka dzierżawy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wynosi
rocznie 40,65 zł netto + VAT od 1 m2 zajętej powierzchni.
1) opłata ustalona proporcjonalnie za pierwszy rok ….…… wynosi:
……………………………………………………..............................................................................
Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w
kwocie............................................zł/m + VAT, co stanowi ……..….............................zł (słownie
............................................................................ zł)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Kwota winna być wpłacona na konto Urzędu Gminy w Lichnowach BS Malbork o/Szymankowo
95 83030006 0060 0600 0837 0001.
2) opłata za każdy kolejny rok dzierżawy na umieszczenie przedmiotowego urządzenia wynosi:
………………………………………………………………………………………………………..
Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić wydzierżawiającemu powyższy czynsz dzierżawny w
kwocie................zł/m + VAT, co stanowi ............................ zł (słownie ...................................... zł)
do 15 stycznia każdego roku na konto Gminy Lichnowy BS Malbork
O/ Szymankowo nr 95 83030006 0060 0837 0001.
2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
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ROZWIĄZANIE UMOWY
§7
1. Wydzierżawiającemu służy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku :
1) oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom
trzecim bez zgody wydzierżawiającego,
2) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2. W razie rozwiązania umowy dzierżawy dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania
przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dzierżawcy i jednym
dla wydzierżawiającego.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA
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UMOWA DZIERŻAWY
zawarta …………………… roku w Lichnowach pomiędzy:
Gminą Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, reprezentowaną przez:
……………….. - Wójta Gminy Lichnowy
NIP 579-204-67-46, REGON 170747840
zwaną dalej Wydzierżawiającym
a Wykonawcą robót : przedsiębiorstwem/firmą........................................................................................
dysponującym upoważnieniem inwestora, którym jest/są/........................................................,zam.
...................................................................... ul. ..............................................................................,
zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Wydzierżawiający wydziela Dzierżawy części działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną - ulicę
.................................................................... w miejscowości .....................................................................
w celu budowy.............................................................. na powierzchni................m2 zgodnie ze szkicem
zabezpieczenia miejsca robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Wydzierżawiający oddaje do użytkowania część działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną
określoną w §1 umowy, a dzierżawca nieruchomość tę przejmuje w dzierżawę.
2.Nieruchomość będąca przedmiotem umowy będzie przeznaczona wyłącznie na cele związane z
budową .................................................................................................................................................... .
3. Prace określone w §1 umowy rozpoczną się w dniu ................................................................. i będą
trwać ........................ dni.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do wykonania prac budowlanych, tj. do
dnia................................... .
OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY
§4
1. Dzierżawca zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w §1 zgodnie z jej
przeznaczeniem, określonym w umowie.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu nieruchomości w stanie nie pogorszonym.
3. Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków w czasie trwania budowy
opisanej w §1 umowy:
1) Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem.
2) Zobowiązuje się Wykonawcę robót do należytego oznakowania i utrzymania go w czasie
wykonywanych robót.

3) Wykonawca robót ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu
niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca robót.
4) Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu poza wygrodzonym miejscem robót.
5) Wykonawca robót w okresie ich prowadzenia odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego w
obrębie budowy.
6) Po wykonaniu robót stan techniczny nawierzchni należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
7) Zakończenie prac należy zgłosić w tut. Urzędzie w celu dokonania komisyjnego odbioru terenu
protokołem odbioru.
4. Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do
bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO
§5
1. Wydzierżawiający zobowiązuje się wydać dzierżawcy nieruchomość określoną w §1 w celu
wykonania prac związanych z budową.......................................................................................................
2. Wydzierżawiający ma prawo do kontroli przedmiotu dzierżawy przy udziale dzierżawcy.
CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA
§6
1 . Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w jednorazowej
kwocie....................................m2 x...................... zł/m2 x........................ dzień = ...........................zł
+VAT, co stanowi ............................ zł (słownie ............................................................................ zł)
w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Kwota winna być wpłacona na konto :
Bank Spółdzielczy Malbork o/Szymankowo 95 83030006 0060 0600 0837 0001.
2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
ROZWIĄZANIE UMOWY
§7
1. Wydzierżawiającemu służy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku :
1) oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom
trzecim bez zgody wydzierżawiającego,
2) używania przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2. W razie rozwiązania umowy dzierżawy dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania
przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dzierżawcy i jednym
dla wydzierżawiającego.

WYDZIERŻAWIAJĄCY

DZIERŻAWCA

UMOWA UŻYCZENIA
zawarta …………………… roku w Lichnowach pomiędzy:
Gminą Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, reprezentowaną przez:
……………….. - Wójta Gminy Lichnowy
NIP 579-204-67-46, REGON 170747840
zwaną dalej Użyczającym
a ……………………………………….....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Biorącym do używania
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Użyczający oddaje do bezpłatnego używania części działki stanowiącej gminną drogę wewnętrzną ulicę ........................................................... w miejscowości ...................................................................
nr działki…..…………………................ na powierzchni........................m2 zgodnie ze szkicem
zabezpieczenia miejsca użyczenia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy będzie przeznaczona wyłącznie na ……………………
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
2. Użyczenie określone w §1 umowy zostaje zawarte na czas oznaczony od dnia …………………….
do dnia…………………………………………
OBOWIĄZKI BIORĄCEGO W UŻYCZENIE
§3
1. Biorący do używania zobowiązuje się do używania nieruchomości określonej w §1 zgodnie z jej
przeznaczeniem, określonym w §2 ust. 1 Umowy.
2. Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu użyczonej części działki w stanie nie pogorszonym.
3. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków w czasie trwania
użyczenia opisanego w §1 umowy:
1) Zobowiązuje się Biorącego do używania należytego oznakowania i utrzymania użyczonego pasa
drogi w czasie jego użyczenia.
2) Biorący do użyczenia ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z tytułu
niewłaściwego utrzymania oznakowania miejsca użyczenia
3) Zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu poza wygrodzonym miejscem użyczenia w
pasie drogi wewnętrznej.
4) Biorący w użyczenie w okresie użyczenia odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego w
obrębie przekazanego pasa drogi.
3. Biorący do użyczenia nie jest uprawniony do oddania przedmiotu użyczenia w użyczenie ani do
bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

UPRWANIENIA I OBOWIĄZKI UŻYCZAJĄCEGO
§4
1. Użyczający zobowiązuje się wydać Biorącemu w użyczenia nieruchomość określoną w §1 w celu
………………...……………………….....................................................................................................
2. Użyczający ma prawo do kontroli przedmiotu użyczenia przy udziale Biorącego w użyczenie.
ROZWIĄZANIE UMOWY
§5
1. Użyczającemu służy prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania
terminów wypowiedzenia, w przypadku :
1) oddania przedmiotu użyczenia w poddzierżawę albo do bezpłatnego używania osobom trzecim
bez zgody Użyczającego,
2) używania przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
2. W razie rozwiązania umowy użyczenia Biorący do używania jest zobowiązany do niezwłocznego
przekazania terenu użyczenia w stanie nie pogorszonym.
POSTANIOWIENIE KOŃCOWE
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Za wszelkie skutki związane z użyczeniem przedmiotu użyczenia, powstałe z winy Biorącego do
używania odpowiada Biorący do użyczenia.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla użyczającego i jednym
dla Biorącego w używanie.

UZYCZAJĄCY

BIORĄCY DO UŻYWANIA

