UMOWA REZERWACJI STANOWISKA HANDLOWEGO nr ………/2014
zawarta w dniu 30.01.2014 roku w Niepołomicach, pomiędzy:
„Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804, nr NIP
6832044382, nr Regon: 121018294, której Zarząd stanowią: Małgorzata Nescieruk – Prezes
Zarządu i Grzegorz Foryś – Wiceprezes Zarządu, zwaną dalej „Wodociągami”
a
.......................................................................................................................................................
zamieszkały/ z siedzibą*...............................................................................................................
seria i nr dowodu osobistego …..…………………, nr NIP ……………………………………
nr PESEL ………………………………………...
prowadzącym/ nieprowadzącym * działalność gospodarczą, pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………...
na podstawie…………………………………………………….......................................(zał.1)
reprezentowanym przez:……......................................................................................................
zwanym dalej „Rezerwującym”,
zawarta została umowa rezerwacji stanowiska handlowego przydzielonego zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 3 stycznia 2014 r.
o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest rezerwacja stanowiska handlowego nr……… usytuowanego na
Placu Targowym w Niepołomicach przy ul. Targowej.
2. Schemat Placu Targowego z oznaczeniem położenia stanowiska handlowego – będącego
przedmiotem umowy, wskazanego w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Rezerwujący będzie wykorzystywał przedmiot rezerwacji określony w ust. 1
o powierzchni …………. m² na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
sprzedaży towarów
wyłącznie………………………………………………………............................................
4. Stanowisko handlowe będące przedmiotem rezerwacji należy zająć najpóźniej do godz.
7.30 danego dnia, w którym odbywa się handel na Placu Targowym.
5. W przypadku nie zajęcia stanowiska w czasie, o którym mowa w ust 4 Wodociągi mogą
dowolnie dysponować miejscem, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

Czas trwania umowy
§2
1. Strony uzgadniają, iż umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia
01.02.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.
Opłata rezerwacyjna
§3
1. Z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego określonego w § 1 ust. 1 Rezerwujący
zobowiązany
jest
zapłacić
Wodociągom
kwotę
opłaty
rezerwacyjnej
w wysokości………………….. zł (słownie: ………….………………………) brutto
miesięcznie, z góry do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
2. Niezależnie od opłaty rezerwacyjnej stanowiska handlowego określonego w § 1 ust 1,
Rezerwujący zobowiązuje się do zapłaty opłaty za korzystanie z Placu Targowego
zgodnie z obowiązującym cennikiem za każdy dzień, w którym korzysta z Placu
Targowego.
3. Z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego zostanie wystawiona faktura VAT.
4. Rezerwujący upoważnia Wodociągi do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
Rozwiązanie umowy
§4
1. Strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
2. Wodociągi mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Rezerwującego Regulaminu Placu Targowego lub
w przypadku wykorzystywania przedmiotu rezerwacji niezgodnie z przeznaczeniem min.
poprzez prowadzenie sprzedaży towarów niedopuszczonych do sprzedaży lub
niezgodnych z wymienionymi w § 1 ust 3. W takim przypadku opłata rezerwacyjna nie
podlega zwrotowi.
3. Wodociągi mogą w każdym czasie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia oraz żądać
wydania przedmiotu objętego rezerwacją, jeżeli Rezerwujący dopuszcza się zwłoki
w płatności opłaty rezerwacyjnej.
4. Wodociągi uprawnione są do rozwiązania umowy rezerwacyjnej z ważnych powodów
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i w takim przypadku dokonają
zwrotu uiszczonej opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystany okres w ostatnim dniu
rezerwacji.
Postanowienia końcowe
§5
Rezerwujący (wyraża zgodę/ nie wyraża zgody) na przetwarzanie danych zawartych
w umowie, ich administrowanie oraz inne wykorzystywanie w sposób dopuszczalny
z tą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002r.
Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienie
pod rygorem nieważności.
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§7
Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Placu Targowego, Cennikiem opłat,
Cennikiem rezerwacji oraz zapisami niniejszej umowy.
§8
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymują Wodociągi i jeden Rezerwujący.
Wodociągi

Rezerwujący

