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UMOWA DAROWIZNY nr 850019-701

Zawarta vv dniu 3 vvrzesnia 2008 roku w Pielgrzymce,
poiniedzy:
EPA Spolk^ z ograniczon^ odpowiedzialnosci^,
z siedziba. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
adres: al. Woj ska Polskiego 154, 71-324 Szczecin,
zarejestrowanq. przez Sajd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saxiowego,
pod numerem KRS 0000033728,
NIP: 851-020-51-94,
wysokosc kapitalu zakladowego spolki: 404 700 zl,
reprezentowana, przez Kierownika Dzialu Nowych Technologii, Wojciecha Gtocko.
na podstawie pelnomocnictwa z dnia 25 lutego 2008 roku,
zwana^ dalej ..Darczyrica:',

Gluing Pielgrzymka,
z siedziba^ w Pielgrzymce, woj. dolnosla^skie,
adresipjelgrzymka 117, 59-524 Pielgrzymka,
reprezentowan^ przez Wojta Gminy Pielgrzymka, Tomasza Sybisa.
zwana dalej ..Obdarowanym".

§1

Darczynca postanowil dokonac na rzecz Obdarowanego darowizny pieni^znej z przeznaczeniem na
wj'konanie zadan z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ktorych niezb^dny zakres okresla
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717) i odpowiednie akty wykonawcze, a w szczegolnosci z przeznaczeniem na wykonanie
opracowania zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Pielgrzymka. dla umozliwienia lokalizacji Parku Wiatrowego ,,Wojcieszyn". Studium swym
oddzialywaniem obejmie obre_by geodezyjne: Pielgrzymka, Nowa Wies Grodziska i Wojcieszyn.
§2

Wysokosc darowizny wynosic b^dzie 27.000,-- (dwadziescia siedem tysi^cy) zlotych brutto.

§3
Darczynca oswiadcza, ze przekazuje Obdarowanemu tytulem darowizny, kwot? wymienion^. w § 2
iiiniejszej Umowy. a Obdarowany kwot? t^ przyjmuje.

§4

Obdarowany zobowi^zuje si? przeznaczyc kwot? darowizny na finansowanie zadania jak w § 1.
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§5

W przypadku, gdy przekazana darowizna pieni^zna zostanie wykorzystana przez Obdarowanego
zgodnie z celem i wola^ Darczyncy, Darczynca nie moze darowizny odwoJac i zrzeka si§ wszelkich
roszczeii majatkowych wobec Obdarowanego z tego tytulu.

§6
Kwota darowizny zostanie przelana na rachunek Obdarowanego Mf/?:2...., w terminie 14 (czternastu)
dni liczac od dnia podisania niniejszej Umowy.
§7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza_ Umow^ maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu
Cy \\ilnego.
2. Umowe niniejsza sporza_dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
3. Zmiain Umowy moga^ zostac dokonane tylko w formic pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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