sd.a'^r^ •^^y^"-- Choszczno, dnia 02 marca 2018 roku

Nasz znak: OrP.0003.1.2018

Teresa Kasior

Radna Rady Miejskiej w Choszcznie

W związku ze złożoną w dniu 22 lutego 2018 roku interpelacją, w załączeniu przekazuję
kopię dokumentów.

Otrzymują;
l. Adresat.
2. Aa.

Jii™^J^xdziaLQr^n]^a^nDJPX^r^
4. Rada Miejska w Choszcznie.

73-200 Choszczno, ul. Grunwaldzka 36, tel. 0/95 765 79 64, fax 0/95 765 79 65, e-maii: pec@chos2C2no.aet
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}ą w Choszcznie prgy ui, Rynek 3/ nsi korzystanie z komina Ciepfowni miejskie] w ceEu
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Na podstawie an-t.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnyin
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po%, .[.591 z 2002 r. Nr 23. póz. 220. Nr 62. póz. 55S. Nr l 11 póz. 9<U,
Nr'!53,poz. ! 27 J i Nr 2 14. ^oz. iS06 Wi\y. ?. 2003 r. Nr ^0. pn/:,. 717. Nr 162, po^.1568):
§ 'L \Vyraż,asn ^.godę na xa.m,oi"i[:ovvank' unteny do'bc/.pr/.c\voLlo\vc^a przesyłu infcmctu. p!7.c^

Pi-ywa?na, Szkofc Kom|iuterową, na kominie itsytunwcinyin nci dzk-iłcc 111; i75/i4 pi.zy
ul,. 23 Lutego w Cho^c/^nie,.. będącym d/rjerżuwionym acl Gminy Oli.a?'xc2no przez
Przed.Si.ębi.orstwo Energetyid Cieplnej w Cbo^/,c//.nle, zgodnie z.c szkicem. sv'ti.!ycYJnyin,
będącym. za[:ąc7jiiki,e.ni do zfu;za.dxen.i;-i,

2, Wykonanie zamidzenia powiei;7.am N4iczeiniko^^/i WyL.f/,i;iIn EnlTcist-rLikruiy Budownictwa l
PIanowanid Prze.sfTZCnncs-o orsiz Naczelnikowi \\/\.ldzinlti NicrLiciiom.osci i Kolnictwu,

§ 3, Zarządzenie y/chodzi w życie x clnEcm ;xidpis;'inK-i,

B U R:
^^^^UMArs^s^M

Otrzymują:
]. Wydział Infras('t-uk(ui-y- Budownictwa i Pk-inow^nki l'>i-7,esn7.e!incy.o.

2. Wydział Nieruchomości i Rolnictw;-l,

3. Rada Miejska.
4. Wydział Oi-ganizacyjn.y
5. PrzedsEę.bku-stwo Knergefyki CieptiK-',! S|i. /. o.o. .. ; .^ .,, .
ul.
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,K,ĄO MIEJSKI w CHOSZCZNIE
^. Wolność
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W dniu I lipca 1998 roku pomiędzy Gminą Chos^cz^io reprezentowaną przez

Zarząd Miasta i Gminy w imieniu którego działają:
I. mgr Jan KIELA - PrzewodjEiicsący Zarządu Miasta i Gminy,
2. mgr inż. Jerzy Jabłoński - Członek Zargądu Migsfa i Gmmy,
y^

Jerzego GIBASZKA" Prezesa Zarządu,
rwanym w dalszej treści umowyDd^ri(SM^% zawarto umowę o następującej
treści:

§1.
l. Wydsf^tmlafący oddaje Dzi-estswcy mienie komumhe wg ewidencji
księgowej stron na dzień zawarcia umowy - do odpłatnego korzystania

l pobierania pożytków.
2. Umowa nimejsza ustala zasady korzystania z przekazanego fflienia, w

związku z wygaśnięciem umowy tir 01/92 z dn. 31.05.1992 roku dotychczas obowiązującej pomiędzy stronami, a dotyczącej tego samego przedmiotu-

3. Przekazanie mienia wynika z konlynuacji realizafijż przez Ddeftaweę
obowiązku w zakresie zaopatrzenia odbiorców z terenu Miasta Choszczao
w energię cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania.

ł. D^ferlmw zobowiązuje się do;
I/ użytkowania dzierżawionego majątku wg zasad racjonalnej gospodarki
z zachowaniem należytej staranności

21 prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych infrastrofctmy i niemchomości,
3, wykonywania wymag?inych remontów i utrzymama obiektów w nalezytym stanie technicznym,
^•^Wii- :''
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nie może bez spody Wyd^iertwlwcc^ff zbywać
trwałych.
4. Przekazane środki trwałe mogą być nabyte na własność przez D^l€rz(nyc
najego wniosek, w każdym czasie, według csn uzgodnionych pomiędzy
stronami.

się ponosić wszelkie śwu

cen energii cieplnej.
3. DzleffsHw ponosi koszty niezbędne dla omwidłowei eksploatacji dzier"

4. D^estswcs. zobowiązany jest na/ okres trwania umowy zawrzeć odpowied"

nie umowy ubezpieczenia, obeimuiace przekazane mienie, których koszfc
zostanie uwzględniony w taryfach cenowych energii cieplnej.

l „ Majątek trwafy, w tym niemchomości objęte umową, podlegają przeszacowaniu według obowiązujących w tym ;sakresie przepisów.
2. Dwsiswca zobowiązuje się prowadzić ewidencję mąjądku trwałego
według zasad obowiązujących przy dokonywaniu odpisów amoriyzacyjnych.

§5.
Dzierżawca infonnuje bieżąco Wy&teftawtsjącego o poziofflie kształtowa"
nią się taryf cenowych energii cieplnej i ich wpływie na rentowność gospoda•
-?

rowama.

§6.
l, Dwriawca będzie prowadzić ewidencj g kosztów zgodnie z wymogami
rachunkowości i Prawa Energetycznego.
2. Przy opracowywaniu taryf cenowych za energię ciephąi ewidencji kosz-

fów uwzględnione zoistaną koszty uzasadnione w myśl ustawy z dnia
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o
zmianie niektórych ustaw.

l. Strony ustalają czynsz dzierżąc którego wysokość jest określona w
załąc22ulcu m-1 do mniejszej umowy, a który nie może być wyższy jak
kwota naliczenia amortyzacji od dzierżawionego majątku.
^^oi'-^.JW

L Zmiana czynszu dzierżawnego następuje w formie aneksu podpisanego

3. Czynsz dzierżawny pozostawia się do dyspozycji Merfwcy na cele
odtworzenia majątku trwałego i remonty w kwocie ustalonej w załącznihł do umowy.
4. Kwota ta będzie ewidencjonowana na koncie rozrachunki z Urzędem
Miasta i Gminy w Choszcznie".
5. Odtworzone środki trwałe z pozostającego w dyspozycji Dwrimcy
czynszu dzierżawnego, ewidencjonowane na koncie rozrachunki z

Urzędem Miasta i Gminy w Choszcznie" powiększają wartość majątku

l. Remonty, zakupy i usuwanie awarii oraz wykonawstwo robót instalac^nych, będą finansowane z czynszu dzierżawnego^ zgodnie z zatwier-

dzonym przez Zarząd Miasta i Gminy planem remontów i inweistycji.
2. Usuwanie awarii sieci c.o. oraz inne pilne remonty mogą być finansowane
poza zatwierdzonym planem^ po uzgodnieniu z Wyflwrifsm^ącym^

§9.
Dokiuneatację techmczną^ opracowania i anałŹzy niezbędne dla potrzeb
eksploatacji, remontów, modernizacji, rozbudowy i odtworzenia przekaza-

nych składników majątkowych, oraz niezbędny nadzór inwestorski nad
prowadzonymi robotami Dwrtawcs wykona we władnym zakresie lub
się zasadami racjonalnej i oszczędnej gospodarki.

I.

2. Stronom pizysługuje prawo pisemnego jej rożwiąsama z zachowaniem
12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

szei imiowy dokonywane będą w formie
pod rygorem nieważności.

Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwego
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Ur^sM^M^S^ przedmiot dzierżawy w stanie nie i

zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
2. Strony sporządzają na powyższą okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy

W sprawach nie uregulowanych w umowie

osowame przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
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W dniu 20 grudnia 201 l pomiędzy Gminą Choszczno: NIP 594-153-03-07; REGON 210967024,
reprezentowaną przez Burmistrza Choszczna - Roberta Adamczyka, zwaną w treści umowy
„WydzierżawiaJącym", a Przedsiębiorstwem Eneri
reprezentowaną przez Prezesa Piotra Kaszaka, zwanym w dalszej części umowy „Dzierżawcą",
została zawarta umowa o następującej treści:
§1.
l. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości
(przedmiot dzierżawy), położonych w Choszcznie przy ulicy:

l) 22 Lipca, oznaczonej wwidencji gruntów jako działka nr 1257 o pow. 27m^,
2) 22 Lipca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1258 o pow. 28m ,
3) ul. 23 Lutego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/5 o pow. 8.026m , na

której zlokalizowane są następujące budynki:
a) stacja uzdatniania wody,

b) hala kotłów,
c) łącznik pomiędzy stacją uzdatniania wody a halą kotłów,
d) pomieszczenie magazynowe i rozdzielnia elektryczna,

e) budynek wagi.
f) ogrodzenie
Nieruchomość ta w części zabudowana jest składem opahi i składem żużlu.

4) 23 Lutego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/2 o pow 707m2, na której
zlokalizowany jest w części sldad opału i skład żużlu,
5) 23 Lutego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 175/14 o pow. 1.836m , na
której zlokalizowany j est komin prefabrykowany,
6) 23 Lutego, stanowiącej część działki, oznaczonej w ewidencji gruntów Jako nr 146/14
o pow. 504m , na której zlokalizowany jest budynek warsztatowy.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomości, o
których mowa w ust. l, w celu zaopatrzenia odbiorców z terenu Miasta Choszczno w energię
cieplną na potrzeby centrakiego ogrzewania.

§2.
l. Dzierżawca zobowiązuj e się do:
l) -użytkowania dzierżawionego majątku wg zasad racjonalnej gospodarki z zachowaniem
należytej staranności,

2) prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych infrastruktury i
nieruchomości,
3) wykonywania wymaganych remontów i ufcrzymania obiektów w należytym stanie
technicznym na podstawie zatwierdzonego przez Wydzierżawiającego planu remontów.

Wydzierżawiąjący będzie płacił za poniesione koszty na podstawie przesłanych przez
Dzierżawcę faktur w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
2. Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia oddanego w dzierżawę mienia, określonego w §
l ust. 2 bez zgody Wydzierżawiającego.
3. Dzierżawca bez zgody Wy dzierżawią) ącego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie
trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.
§3.
l. Dzierżawca zobowiązuje się do opłacania obciążeń publiczna - prawnych z przedmiotu

dzierżawy wynikających z odpowiednich przepisów podatkowych oraz innych należności
związanych z jego posiadaniem, a także ponoszenia kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.
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lub bez zachowania należytej starantiości,

- dopuści do nieprawidłowej eksploatacj i lub konserwacj i urządzeń techmcznych
mfmstruktury lub nieruchomości,
- nie będzie wykonywał wymaganych remontów lub utrzymywał obiektów w należytym
stanie technicznym na podstawie zatwierdzonego przez Wydzierżawiającego planu
remontów,

- zmieni określone w § l ust. 2 umowy przeznaczenie oddanego w dzierżawę mienia bez

zgody Wydzierżawiającego,
- bez zgody WydzierżawlaJącego odda przedmiot dzierżawy lub jego część osobie
trzeciej do bezpłatnego używania lub go poddzierżawi,
.9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz zgody i wzajemne oświadczenia stron wymagane
umową mogą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.

§10.
W sprawach nieuregulowanych umową maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11.
Spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonywania umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi
powszechnemu właściwemu Wydzierżawiającemu.

§12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Wydzierżawiający, a jeden Dzierżawca.

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA:

mgr\w^
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