UMOWA O WSPÓŁPRACY
zwana dalej "Umową" zawarta w dniu …................. roku pomiędzy:

1.

Gminą Kleszczów, reprezentowaną przez Sławomira Chojnowskiego – Wójta Gminy
z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów
zwaną dalej "Gminą"

2.

Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Stębelskiego- Prezesa Zarządu
…................................... - Członka Zarządu
z siedzibą w Kleszczowie, przy ul. Sportowej 3, 97-410 Kleszczów
zwaną dalej "Fundacją"

3.

............................................................................................
NIP …................., Regon …................, KRS …................
z siedzibą w ….....................................................................
reprezentowaną przez:
….................................................
zwaną dalej „ Inwestorem”

WSTĘP
Inwestor oświadcza, że zamierza samodzielnie zrealizować przedsięwzięcie polegające na
…...........................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego
powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy Kleszczów oraz że przedsięwzięcie
będzie korzystne dla Gminy i jej rozwoju, przedstawiciele Gminy i Fundacji wyrażają wolę
współpracy z Inwestorem w czasie trwania budowy oraz dalszej działalności firmy.

Mając na uwadze powyższe, Strony Umowy ustalają, co następuje:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza Umowa opisuje prawa i obowiązki Stron dotyczące współpracy w trakcie realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w § 2 niniejszej Umowy.

§2

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§3

ZOBOWIĄZANIA Inwestora
1. Inwestor oświadcza, iż zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne opisane w § 2 w terminie

od …........do ….......
Przedsięwzięcie będzie podzielone na trzy etapy:
Etap 1 – do końca …...roku. …............................................................................................
Etap 2 – do końca........roku. ….............................................................................................
Etap 3 – do końca …...roku. .................................................................................................
Ogółem zatrudnienie w zakładzie wyniesie nie mniej niż ….. osób.
2. Inwestor dołoży wszelkich starań, aby Mieszkańcy Gminy Kleszczów stanowili.....%

całości personelu zatrudnionego w zakładzie.
3. W przypadku, gdy Inwestor mimo usilnych starań podczas przeprowadzanych rekrutacji

nie znajdzie wymaganej ilości pracowników z terenu Gminy Kleszczów spełniających
określone wcześniej kwalifikacje przyjmuje się, iż ust. 2 niniejszego paragrafu został
spełniony.
4. Inwestor przedstawi Fundacji oraz Gminie listy kwalifikacji oraz umiejętności

niezbędnych do znalezienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród mieszkańców
Gminy oraz do jej ewentualnego przeszkolenia przez Fundację.

5. Inwestor zobowiązuje się niniejszą Umową do ustanowienia umownego prawa odkupu

przedmiotowej nieruchomości na rzecz Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na okres 5
(pięciu) lat, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień
poniższych, przy czym prawo odkupu będzie przysługiwało Fundacji w przypadku, gdy
Kupujący – Inwestor nie rozpocznie na przedmiotowej nieruchomości inwestycji w
terminie 2 (dwóch) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, a ponadto w przypadku, gdy
nie zrealizuje co najmniej dwóch etapów wymienionych w ust. 1 w zadeklarowanym przez
siebie terminie do …........ r., a także w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w
podpunkcie d).
a) Przez rozpoczęcie inwestycji, o której mowa w ust. 5 strony będą uważać dokonanie

w dzienniku budowy pierwszego wpisu dotyczącego inwestycji, natomiast

za

zakończenie inwestycji rozumie się jej zgłoszenie do użytkowania lub uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie wymagana.
b) Przed rozpoczęciem inwestycji Kupujący – Inwestor nie jest uprawniony

do

dokonywania jakichkolwiek nakładów na przedmiotową nieruchomość bez zgody
Sprzedającego sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności.
c) Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zobowiązana jest zrealizować prawo odkupu

za cenę równą cenie sprzedaży wskazanej w niniejszej umowie, bez obowiązku
zwrotu kosztów sprzedaży i nakładów, o których mowa w art. 594 § 1 Kodeksu
cywilnego. Koszty realizacji prawa odkupu ponosi w całości Kupujący – Inwestor.
d) Kupujący – Inwestor nie może przenieść własności przedmiotowej nieruchomości

przed zakończeniem realizacji inwestycji wskazanej w ust. 5, a także nie może oddać
jej do odpłatnego lub nieodpłatnego używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
6. Inwestor skorzysta z usług lokalnych biur projektowych oraz firm wykonawczych

i

dostawców w czasie budowy oraz działania zakładu opisanego w § 2, jeżeli po rozważeniu
umiejętności oraz jakości i cen ich ofert nie okażą się mniej korzystne od innych.
7. Inwestor udostępni nieodpłatnie dla Gminy Kleszczów teren pod budowę stacji

transformatorowej (rozdzielni elektroenergetycznej) zasilającej zakład, teren pod trasę
przebiegu linii kablowych zasilających i linii odpływowych oraz umożliwi dostęp do
bieżącej eksploatacji stacji i kabli, jeśli zajdzie taka konieczność. Na ten cel Inwestor
wydzieli geodezyjnie działkę oraz przekaże nieodpłatnie Gminie Kleszczów.
8. Inwestor zamówi i uzgodni warunki dostawy żądanej ilości gazu w PGNiG S.A.

9. Inwestor zamówi i uzgodni warunki dostaw żądanej ilości z Operatorem Systemu

Dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznej Gminy Kleszczów: Energoserwis Kleszczów
Sp. z o.o.
10. Inwestor uzgodni warunki zrzutu ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, jak i

dostaw wody z Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o. o.
11. Inwestor zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia terenu na cele realizacji zadań

publicznych

polegających

na

budowie

i

konserwacji

sieci

wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i innych, gdy
zaistnieje taka konieczność zgłoszona przez Gminę.
12. Inwestor zobowiązuje się nie obciążać gruntów wymienionych poniżej w § 4 na cele inne

niż wymienione w § 2 i § 3.
13. Zobowiązanie wynikające z § 3 ust. 5 i ust. 11, Inwestor złoży w akcie notarialnym

dotyczącym nabycia nieruchomości.

§4

ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI
1. Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości
gruntowej znajdującej się w …..........................................., w skład której wchodzą działki
gruntu oznaczone numerami: ….................................... o łącznej powierzchni............... dla
których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie Księgi Wieczyste o
numerach:..................................... oraz, że Fundacja sprzeda te nieruchomości za cenę
…..PLN/m².
2. Fundacja oświadcza i gwarantuje, iż opisana w ust. 1 nieruchomość przeznaczona jest w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości................zgodnie z
Uchwałą Nr........Rady Gminy Kleszczów z dnia …......w strefie.............. - tereny
…........................ a także, iż grunty nie były i nie są wykorzystywane do żadnych celów,
które mogłyby spowodować zagrożenie dla środowiska i że nie są na ich terenie i nigdy nie
były usuwane żadne materiały niebezpieczne.
3. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby pomóc Inwestorowi sprostać wszelkim wymogom
administracyjnym związanym z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kleszczów oraz
rozpoczęcia działalności gospodarczej.

4. Na wniosek Inwestora Fundacja dostarczy listę mieszkańców Gminy, którzy posiadaliby
kwalifikacje oraz cechy wymagane przez Inwestora i którzy po przeszkoleniu mogliby być
zatrudnieni przez …......................................................zgodnie z opisem w § 3 ust. 2.

§5

ZOBOWIĄZANIA GMINY
1. Gmina w terminie........miesięcy od daty wykonania pełnej dokumentacji projektowej oraz

na podstawie uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowę i przekazanego aktu
notarialnego, o którym mowa w § 5 ust. 7 na własny koszt doprowadzi do granic działki:
sieć elektroenergetyczną w celu zasilania zakładu w energię elektryczną do celów
produkcyjnych o parametrach:
•

Prąd :

docelowo ….. ……kW, zasilanie....... kV

2. Gmina wyrazi zgodę firmie...............................................na podłączenie się do gminnej

infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym w celu zasilenia zakładu
…........................................................w media: gaz, woda, ścieki komunalne, telefony o
następujących parametrach:
•

Gaz :

docelowe zużycie...........m3/h

•

Woda

…....m3/h

•

Ścieki komunalne

…... m3/h

•

Telefony

…....linie oraz łącze internetowe

jeżeli Inwestor uzyska od dostawców mediów potwierdzenie dostaw.
3. Gmina dołoży wszelkich starań oraz będzie działać bez opóźnień i w ramach swoich

uprawnień, aby wydać wszelkie wymagane pozwolenia oraz decyzje niezbędne

do

wypełnienia niniejszej Umowy, do działania Firmy oraz do budowy obiektów
produkcyjnych, magazynowych i biurowych.
4. W związku z tym, iż Gmina poniesie znaczne nakłady na realizację w/w infrastruktury

technicznej, wynikającej z tej umowy, Inwestor, w razie niewywiązania się ze swoich
zobowiązań określonych w § 2 i w § 3 w terminach tam oznaczonych, zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Gminy Kleszczów kar umownych w następujących wysokościach:

z tytułu odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia – …................... zł – w terminie
14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, z tym, że odstąpienie od realizacji
inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie skutkuje
powstaniem obowiązku zapłaty w/w kary umownej,
z tytułu opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia wynoszącego co najmniej 12
miesięcy …....................zł – w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
Wysokość w/w kary umownej ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby faktycznie
zrealizowanych metrów kwadratowych inwestycji w stosunku do powierzchni
deklarowanej przez Inwestora w niniejszej umowie.
z tytułu osiągnięcia zatrudnienia na terenie zakładu stanowiącego przedsięwzięcie
objęte niniejszą umową, na terenie Gminy Kleszczów, w wysokości mniejszej niż
….% pracowników deklarowanych do zatrudnienia przez Inwestora –................ zł
– w terminie 14 dni od upływu deklarowanego terminu uruchomienia działalności,
z tytułu osiągnięcia zatrudnienia na terenie zakładu stanowiącego przedsięwzięcie
objęte niniejszą umową, na terenie Gminy Kleszczów, w wysokości mniejszej niż
….% pracowników będących mieszkańcami Gminy Kleszczów w stosunku do
liczby pracowników deklarowanych do zatrudnienia przez Inwestora
– …................zł w terminie 14 dni od upływu deklarowanego terminu uruchomienia
działalności. W/w kara nie będzie należna, jeżeli poziom zatrudnienia pracowników
będących mieszkańcami Gminy Kleszczów zostanie osiągnięty w okresie trzech
miesięcy od daty uruchomienia zakładu.
z tytułu zbycia w okresie do dnia ….......... roku, a także w tym okresie wynajęcia,
wydzierżawienia bądź obciążenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na
rzecz osób trzecich nieruchomości nabytej w celu realizacji przedsięwzięcia – w
wysokości …............. zł – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej
podstawę do powstania obowiązku zapłaty. Postanowienie to nie obejmuje
obciążenia na rzecz Gminy i podmiotów przez nią wskazanych oraz sytuacji, w
której wynajęcie, wydzierżawienie bądź obciążenie na podstawie jakiegokolwiek
innego

tytułu

na

rzecz

osób

trzecich

nieruchomości

nabytej

w celu realizacji przedsięwzięcia pozostaje bez wpływu na zakres i rozmiary
zadeklarowanej inwestycji.

5. Przez realizację przedsięwzięcia, o której mowa w niniejszym paragrafie, strony rozumieją

zrealizowanie co najmniej I i II etapu zamierzenia inwestycyjnego.
6. Do zapłaty kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie Inwestor nie jest

zobowiązany, jeżeli niezrealizowanie przedsięwzięcia nastąpi na skutek niewywiązania się
Gminy ze zobowiązania dotyczącego budowy docelowego przyłącza energetycznego
w terminie …………. miesięcy od daty wykonania pełnej dokumentacji projektowej i
przekazania aktu notarialnego, o którym mowa w § 5 ust. 7.
7. Postanowienia ust. 4 stanowią podstawę do zawarcia aktu notarialnego, w którym Inwestor

co do terminowej zapłaty poszczególnych kar w wyżej określonych terminach, poddaje się
na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. egzekucji wprost z tego aktu notarialnego.

§6

CESJA /PRZENIESIENIE PRAW
Żadna ze stron nie przeniesie swoich praw i obowiązków opisanych tutaj bez uprzedniej
pisemnej zgody pozostałych stron. Jednakże Inwestor może przenieść swoje prawa, bez
uprzedniej pisemnej zgody pozostałych stron na innego przedsiębiorcę, który nabył w całości
lub w części firmę opisaną we Wstępie lub przejął ją w całości w dzierżawę lub leasing, pod
warunkiem przejęcia przez nabywcę w formie pisemnego Porozumienia z Inwestorem w
całości zobowiązań Inwestora wynikających z § 3 niniejszej Umowy oraz po przedłożeniu
przez nabywcę Gminie Kleszczów zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 7.

§ 7

KWESTIE SPORNE
Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć w sposób polubowny wszelkie ewentualne
kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy lub związane z nią oraz z innych umów
zawartych na jej podstawie. Jeżeli nie będą one mogły być rozstrzygnięte polubownie podlegać
będą cywilnym sądom powszechnym właściwym dla siedziby Gminy.

§8

JĘZYK
Niniejsza umowa została sporządzona w języku polskim w trzech egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
§9

ZAWIADOMIENIA
Jakiekolwiek zawiadomienia jednej ze Stron mogą być przesłane do drugiej za pomocą faxu,
przesyłką pocztową lub listem poleconym pod adresy podane poniżej i będą uznane za
dostarczone po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru, a w przypadku braku takiego
potwierdzenia po upływie 7 dni od ich wysłania.

Urząd Gminy Kleszczów
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
fax. 00 48 44 731 31 30
tel. 00 48 44 731 31 10
00 48 44 731 31 20
D/W Pana Sławomira Chojnowskiego
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3
97 -410 Kleszczów
fax. 00 48 44 731 31 32
tel. 00 48 44 731 31 33
e-mail
fundacje@kleszczow.pl
D/W Pana Krzysztofa
Stebelskiego
………………………….
…......................................
…......................................
…......................................
….......................................

….......................................
O jakichkolwiek zmianach w powyższych danych Strony winny być poinformowane
bezzwłocznie na piśmie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na adres
wskazany w umowie.

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W przypadku niezrealizowania inwestycji w terminach opisanych w § 2 oraz w

przypadku realizacji § 3 ust. 5 niniejsza umowa ulega rozwiązaniu.
2. Koszty związane ze zwrotem nieruchomości pokrywa rezygnujący z inwestycji.
§ 11 ZMIANY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Stron i
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W imieniu Gminy

W imieniu Fundacji

W imieniu Inwestora

