
MIASTO GAR\\ '
08-400 Garwolin, ul. S!asL,(;J 15 

NIP: 826 2197798 

REGON: 711582150 


KS.2150.4.2020 

Umowa Nr 4/2020 


zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. pomi~dzy Miastem Garwolin, NIP 826-219-77-98, REGON 

711582150 z siedzib~ w Garwolinie przy ul. Staszica 15, zwanym dalej Zleceniodawc~ 


reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Marzen~ Swieczak, 

a - Pani~ , legitymuj~c~ si~ dowodem 

osobistym seria . posiadaj~q nr pesel zwan~ dalej Zleceniobiorc~ 0 


nast~puj~cej tresci: 


§ 1 

1. 	 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowi~ek pobierania oplaty 
za parkowanie pojazdow samochodowych na drogach publicznych w strefach platnego 
parkowania. 

2. 	 Do obowi¢ow Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnosci: 

a) pobieranie oplat oraz kontrola abonarnentow 0 ktorych mowa w § 2 niniejszej umowy, 

b) wydawanie biletow parkingowych, 

c) rozliczanie si~ z gotowki pobranej za wydane bilety parkingowe. 


§2 

1. 	 Zleceniobiorca zobowi~zuje si~ do pobierania oplat oraz kontroli abonamentow za parkowanie 
pojazdow w wysokosciach ustalonych na podstawie uchwaly Rady Miasta Garwolin 
Nr VII12912011 z dnia 25 marca 2011 r. z pom. zm. w nast~puj~cych wysokosciach: 

1) 	 Oplaty jednorazowe: 

a) 0,50 zl za czas parkowania do 15 minut, 

b) 1,00 zl za czas parkowania do 30 minut, 

c) 2,00 zl. za pierwsz~ godzin~ parkowania, 

d) 2,40 zl za drug~ godzin~ parkowania, 

e) 2,50 zl za trzeci~ godziny parkowania, 

f) 2,00 zl za czwar4 godzin~ i za kolejne godziny parkowania. 


2) Oplaty abonamentowe: 
a) abonament okresowy jednotygodniowy - 25.00 zl, 
b) abonament okresowy dwutygodniowy - 40.00 zl, 
c) abonament miesiyczny - 60.00 zl, 
d) abonarnent polroczny - rownowartosc pi~ciokrotnej oplaty miesi~cznej, 
e) abonarnent roczny - rownowartosc dziesi~ciokrotnej oplaty miesi~cznej, 
f) abonament za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzezonym 

kopert~ - calodobowo, abonarnent miesiyczny 120.00 zl, 
g) abonament miesiyczny za parkowanie samochodow dostarczaj~cych towar do placowek 

handlowych, uslugowych, gastronomicznych itp. na czas rozladunku towaru, do 30 min 
25.00 zl. 

2. 	 Oplaty jednorazowe b~d~ pobierane w dniach: od poniedzialku do pi~tku w godzinach 
830 	 1700 

-	 , z wyl~czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§3 

1. 	 Uzyskane wplywy z oplat stanowi~ w calosci dochod Miasta Garwolina. 
2. 	 Pobor Opll bywa si~ w oparciu 0 druki scis/ego zarachowania - bilety parkingowe. 



§4 

1. 	 Zleceniodawca zobowi~zuje siy do wydawania bloczkow biletow za parkowanie pojazdow, 
a zleceniobiorca zobowi<JZuje siy do sukcesywnego (w rniary potrzeb) pobierania bloczkow 
biletow i rozliczania siy z nich na koniec katdego rniesi~ca. 

2. 	 Zleceniobiorca rna obowi<JZek dokonywae wplat pobranej gotowki w okresie nie dluzszym niz 
5 dni roboczych. 

3. 	 Dokonanie rozliczenia wraz z wplatami stano wi podstawy wyplaty wynagrodzenia. 

§ 5 

1. 	 Zleceniodawca zobowi<JZuje siy wyplacae Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokosci 
17,00 zl brutto za kazd~ godziny poboru oplat oraz wykonywanie czynnosci wyrnienionych 
w § 1 i 2. 

2. 	 Wynagrodzenie za pobor oplat parkingowych (ilose godzin poboru oplat x stawka godzinowa, 
o ktorej rnowa w ust. 1) platne bydzie po zakOI1czeniu rniesi~ca rozliczeniowego i zlozeniu 
rachunku. 

3. 	 Rachunek nalezy zloZye w Urzydzie Miasta Garwolina w pierwszyrn dniu roboczyrn 
nastypnego rniesi~ca po rniesi~cu rozliczeniowyrn. 

4. 	 Wynagrodzenie 0 ktoryrn rnowa w ust. 1 wyplacone zostanie do 10 dnia kazdego rniesi~ca 
nastypuj~cego po rniesi~cu rozliczeniowyrn. 

§6 

1. 	 Urnowa rnoze bye rozwi~zana bez wypowiedzenia przez Zleceniodawcy przed uplywern 
tenninu na jaki zostala zawarta w przypadku : 

a) 	 zmiany przepisow reguluj~cych kwestiy pobierania oplat za parkowanie pojazdow, 
b) 	 nie przestrzegania zasad pobierania oplat wynikaj~cych z uchwaly, 0 ktorej rnowa w § 2 

oraz z obowi~zkow wynikaj~cych z niniejszej umowy, 
c) odmowy poddania siy kontroli osobie upowatnionej przez Bunnistrza Miasta Garwolina, 
d) zalegania z wplatarni powyzej piyciu dni. 

2. 	 Urnowa rnoze bye rozwi~zana przez kazd~ ze stron, bez podania przyczyny, 
z jednotygodniowyrn okresern wypowiedzenia. 

§7 

1. 	 Zleceniodawca wyposaZy Zleceniobiorcy w stroj z elernentami odblaskowyrni, widocznyrn 
napisern "Parkingowy" oraz identyfikator. 

2. 	 Zleceniobiorca zobowi<JZUjy siy do uZywania stroju oraz identyfikatora, 0 ktorym rnowa 
w ust. 1. 

§ 8 

1. 	 Zleceniodawca rna prawo kontrolowae prawidlowe pobieranie oplaty parkingowej. 
2. 	 Wezwanie do uiszczenia oplaty dodatkowej rnoze bye wystawione przez osoby upowaZnion~ 

przez zarz~dcy drogi w obecnosci Zleceniobiorcy. 

§9 

1. 	 Zleceniobiorca wyznacza swoich zastypcow w osobach: 
a) Pana zam. , legityrnuj~cego siy dowodern 
osobistyrn seria ill . Zastypstwo rnoze bye wykonywane w przypadku choroby 
Zleceniobiorcy lub innej watnej przyczyny, na co Zleceniodawca wyrata zgody. 



· . 


b) Pana , legitymujClcego si(( dowodem osobistym 
seria nr Zast((pstwo moze bye wykonywane w przypadku choroby 
Zleceniobiorcy lub innej wamej przyczyny, na co Zleceniodawca wyraza zgod((. 

2. Osoba zast((pujClca przyjmuje na siebie obowiClzki Zleceniobiorcy wynikajClce z niniejszej 
umowy. 

§ 10 

Umowa niniejsza zostaje 
31 grudnia 2020 r. 

zawarta na czas okreslony tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 

§1l 

Wszelkie zmiany 
niewaZnosci. 

postanowien rurueJszeJ umowy wymagaJ<l formy pisemnej pod rygorem 

§ 12 

Wszystkie spory wynikle na tIe wykonywania niniejszej umowy b((dzie rozstrzygal S<ld wlasciwy 
dla miejsca siedziby zleceniodawcy. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz<l umowCl majCl zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Zgodnie z art. 13 og61nego RozporZCldzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informuj((, iz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urz((dzie 
Miasta Garwolina z siedzib<l przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl. 
tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 
PanilPana dane osobowe b((dCl przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawCl prawnCl 
przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. 
Dane osobowe b((d<l przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikaj<lcy z wymagail 
prawnych naldadanych na Administratora w obszarze administracji pUblicznej. PanilPana dane 
osobowe mog<l zostae udost((pnione dostawcom system6w informatycznych, firmom doradczym 
i audytowym oraz kancelariom prawnym, z kt6rymi wsp6lpracuje Administrator. 
Posiada PaniIPan prawo dost((pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni((cia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada PanilPan r6wniez prawo 
wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uznajCl, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotycZClcych narusza przepisy og6lnego 
RozporzCldzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez PanicVPana 
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wsp6lpracy z Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzajCl sobie przetwarzania danych osobowych niezb((dnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

mailto:iod@garwolin.pl
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§ 15 

Niniejsza wnowa zostala sporzqdzona w 3 - ech jednobrzmiqcych egzemplarzach zawierajqcych 
3 strony w tym: 
2 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca 
1 egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 
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Zastcrpca Zleceniobiorcy 


