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UMOWA Nr …………. 

 

 

Dnia …..............r. w Nowym Targu, pomiędzy: 

Gminą Miasto Nowy Targ, mającą siedzibę w Nowym Targu ul. Krzywa 1, reprezentowaną 

przez Burmistrza mgr Grzegorza Watychę, zwanego dalej „Zamawiającym”  

a 

……… zamieszkałą/łym w …………., ul. ………., posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 

………., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………. .przy ul. ………., 

………, REGON: …………. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

została zawarta umowa, której wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO, 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska 

II) zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) – przedmiot ustaleń planu 

obejmuje obowiązkowy zakres określony w art. 15 ust. 2 a także w zakresie 

wyszczególnionym w art. 15 ust. 3 oraz udział w czynnościach związanych ze 

sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ww. ustawie 

w granicach określonych uchwałą Nr XVI/164/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II).  

2. W szczególności przedmiot umowy obejmuje: 

1) opracowanie aneksu do istniejącego opracowania ekofizjograficznego Nowego Targu, 

który dostosowuje to opracowanie do skali planu i terenu objętego uchwałą  

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp;       2 egz.  

2) analizę uwarunkowań         1 egz. 

3) analizę złożonych wniosków do planu wraz ze stosownymi wykazami;  1 egz. 

4) sporządzenie: 

a) projektu planu miejscowego w formie tekstowej wraz z uzasadnieniem 

zawierającym ocenę zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w formie 

graficznej, rysunek planu w skali 1:1000; ilość egz. (ew. pomniejszeń rysunku) 

niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami; 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko ilość egz. 

niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami 

c) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego 

zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

           1 egz. 
5) współpraca przy wdrożeniu procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu 

miejscowego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w tym prezentacja projektu planu przed Miejską Komisją Urbanistyczno - 

Architektoniczną; 

6) sporządzenie projektu planu miejscowego do wyłożenia do wglądu publicznego; 1 egz. 

oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami; 
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7) analizę złożonych uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego wraz  

z wykazem, oraz przygotowanie stanowiska burmistrza dotyczącego ich 

uwzględnienia lub nieuwzględnienia;       1 egz.   

8) wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia 

uwag i o ile to będzie konieczne współpraca przy wdrożeniu procedury ponowienia 

uzgodnień w niezbędnym zakresie; 

9) sporządzenie projektu planu w technice zapewniającej możliwość publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego do przedstawienia na sesji 

Rady Miasta Nowy Targ wraz z wymaganym uzasadnieniem   2 egz. 

 oraz jego prezentacja na Komisji merytorycznej Rady Miasta oraz na sesji Rady 

Miasta; 

10) po uchwaleniu planu miejscowego, przygotowanie dokumentacji prac planistycznych 

do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz 

sporządzenie - 8 egz. uchwalonego planu miejscowego, w tym 1 egz. w postaci 

umożliwiającej wykonanie kopii,  ponadto rysunek planu z opisem wykonany 

w technice zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, a ponadto uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 

2 i podsumowanie o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 

z późn. zm.); 

11) tekst i rysunek planu miejscowego + rysunki i teksty powstałe w trakcie opracowania 

planu – na CD, rysunki w formacie programu Microstation, JPG lub PDF oraz  

przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – zwektoryzowanie do postaci ESRI 

shapefile zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 2).       1 egz. 

3. Przedmiot umowy obejmuje również przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno 

– prawnych – projekty wszystkich pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i współpracę przy prowadzeniu procedury. Przedmiot 

umowy nie obejmuje wysyłki pism. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

zasadami współczesnej wiedzy urbanistycznej i obowiązującym prawem. 

 

§ 3 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do …………….. r. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

3. W przypadku ponowienia koniecznych uzgodnień, zgodnie z §1 ust. 2 pkt 7, obowiązują 

odpowiednio terminy podane w ust. 1. 

4. Termin ostateczny wykonania pracy określonej w § 1 uzależniony jest od trybu formalno 

– prawnego prowadzonego przez Burmistrza Miasta Nowego Targu zgodnie z art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nastąpi do 14 dni po sesji Rady 

Miasta, na której zostanie zatwierdzony projekt planu miejscowego. 

 

§ 4 

 

1. za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie na 

kwotę brutto: ………… zł (słownie brutto: ………..), w tym obowiązujący podatek VAT. 
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2. Ustala się dla projektu planu płatność częściową w wysokości: 

1) 50% ceny po pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu miejscowego przez 

Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Nowym Targu; 

2) 40% po przekazaniu projektu planu miejscowego do zatwierdzenia na Sesji Rady 

Miasta; 

3) 10% po ogłoszeniu planu miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego oraz przekazaniu materiałów zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 10 i 11. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie faktur 

częściowych w terminie 14 dni licząc od daty odbioru i doręczenia faktury. Faktury będą 

wystawione na Gminę Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-

001-40-12. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy: 

1) kopię uchwały Nr XVI/164/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 36 (Ludźmierska II); 

2) kopię mapy zasadniczej w skali 1:1000, przyjętej do zasobu Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w wersji numerycznej, format 

EWMAPA Windows - układ współrzędnych 2000; 

3) kopię opracowania ekofizjograficznego; 

4) kopię obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Targ – na CD; 

5) wnioski złożone do planu; 

6) wykaz decyzji WZ i ULICP. 

2. Niezbędne do wykonania prac dokumenty i materiały Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający prześle Wykonawcy 

reklamację. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na nią w ciągu 14 dni. 

2. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę na reklamację. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanej pracy. 

2. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Materiały i dokumentacja częściowa, których sporządzenie określa harmonogram prac 

mogą być przekazywane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej 

a następnie dostarczone do Zamawiającego w wersji papierowej. 

4. Jeżeli Zamawiający nie odbierze dokumentacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 

o jej zakończeniu, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół, stanowiący 

podstawę rozliczeń. 

5. Zamawiający oświadczy w terminie 14 dni od daty przekazania przedmiotu umowy czy 

go przyjmuje, czy też żąda określonych poprawek. 

6. Za ukończenie pracy, strony uważają odbiór poprawionego projektu planu miejscowego. 
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§ 8 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może obciążyć 

Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% należności za pracę, niezależnie od 

zapłaty za zrealizowaną część umowy, której zaawansowanie ustalą komisyjnie obie 

strony. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za opóźnienie w wykonaniu pracy  

w wysokości 0,1% należności za pracę, za każdy dzień opóźnienia, potrąconą z faktury. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego karę 

umowną. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli 

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 

1) ponowienia koniecznych czynności wynikających z procedury przewidzianej 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) okoliczności, których nie można było przewidzieć; 

3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 

4) z powodu siły wyższej.  

 

§ 10 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:                                                        Wykonawca: 



Załącznik nr 1 do umowy  

-verte- 
  
 

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy nr ………….. 

Lp. Etap prac 
Czas 

realizacji 
Odpowiedzialny 

1.  opracowanie aneksu do istniejącego opracowania 
ekofizjograficznego Nowego Targu, który dostoso-
wuje to opracowanie do skali planu 

przed sporządzeniem pro-
jektu planu miejscowego 

Wykonawca  

2.  analiza złożonych wniosków do planu wraz  
z wykazami.  

10 dni od dnia przekazania Wykonawca 

3.  sporządzenie: 
1) projektu planu miejscowego, 
2) prognozy oddziaływania ustaleń planu na środo-

wisko przyrodnicze  
3) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego. 

…………… r. Wykonawca 

 termin na przyjęcie projektu planu miejscowego 
przez Zamawiającego, (w tym opinia Miejskiej Ko-
misji Urbanistyczno - Architektonicznej).  
Prezentacja projektu planu na posiedzeniu MKU-A. 

4 tygodnie od dnia przedło-
żenia projektu planu miej-
scowego. 
termin orientacyjny 

Zamawiają-
cy/Wykonawca 

4.  
wdrożenie procedury opiniowania i uzgadniania pro-
jektu planu miejscowego, zgodnie z ustawą o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opraco-
wanie projektów pism do wystąpienia przez burmi-
strza o opinie i uzgodnienia projektu planu miejsco-
wego w ramach trybu formalno-prawnego. 

14 dni od dnia przyjęcia 
projektu planu miejscowego 
przez Zamawiającego. 
 
 
termin orientacyjny 

Zamawiający/ 
Wykonawca 

5.  

analiza opinii i uzgodnień wraz z wykazem. 

10 dni od dnia upływu ter-
minu o którym mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
termin orientacyjny 

Wykonawca 

6.  

sporządzenie projektu planu miejscowego do wyłoże-
nia do wglądu publicznego, 
oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi  
w projekcie planu rozwiązaniami. 

2 tygodnie od dnia upływu 
terminu o którym mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
 
termin orientacyjny 

Wykonawca 

7.  
analiza złożonych uwag do wyłożonego projektu pla-
nu miejscowego wraz z wykazem, oraz przygotowa-
nie stanowiska burmistrza dotyczącego ich uwzględ-
nienia lub nieuwzględnienia. 

10 dni od dnia upływu ter-
minu na składanie  
uwag do wyłożonego pro-
jektu planu. 
 
termin orientacyjny 

Wykonawca 

8.  sporządzenie projektu planu miejscowego w technice 
zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego do przed-
stawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ wraz z 
wymaganym uzasadnieniem.  

10 dni od dnia rozpatrzenia 
uwag przez burmistrza. 
 
 
termin orientacyjny 

Wykonawca 

9.  po uchwaleniu planu miejscowego, sporządzenie 
podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-

3 dni od dnia uchwalenia 
planu miejscowego na prze-
kazanie 8 egz. zmiany mpzp 
 
oraz  

Wykonawca 
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wisko i  przygotowanie dokumentacji prac plani-
stycznych  do przedstawienia wojewodzie w celu 
oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz sporzą-
dzenie – 8 egz. Uchwalonego planu miejscowego, w 
tym 1 egz. w postaci umożliwiającej wykonanie ko-
pii, a ponadto uzasadnienie, o którym mowa  w art. 
42 pkt. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko; 
tekst i rysunek planu miejscowego + rysunki i teksty 
powstałe w trakcie opracowania planu – na CD, ry-
sunki w formacie dgn lub dxf oraz jpg lub pdf oraz  
przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – 
zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z 
załącznikiem nr 2).       

 
7 dni od dnia uchwalenia na 
przekazanie pozostałych 
materiałów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamawiający:        Wykonawca: 

 



Załącznik nr 2  

 

Opis specyfikacji wersji cyfrowych 
 
1. Rysunek MPZP należy przekazać w formie papierowej, elektronicznej (pdf lub jpg) oraz cyfrowej 

- wektorowej (shp) oraz rastrowej (tiff).  
2. Zgeoreferowanie rysunku MPZP do układu współrzędnych 1992, zwektoryzowanie do postaci 

ESRI shapefile zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.  

3. Wszystkie warstwy wektorowe muszą posiadać poniższe pola w tabelach atrybutów oraz powinny 
być uzupełnione według przykładu: 

 
GRANICE MPZP 

ID UCHWALA Z_DNIA SKALA NA-
ZWA_MPZP 

POW_MET
R_2 

NR_RYSU
NKU 

1 XII/111/2019 2019-09-
09 

1: 2000 DLA TERE-
NÓW CMEN-

TARZA 

55000 2 

 
PRZEZNACZENIE MPZP / KIERUNKI STUDIUM 

ID SYMBOL OPIS UCHWALA POW_MET
R_2 

1 1U Tereny usług XII/111/2019 55000 

 
DODATKOWE INFORMACJE POWIERZCHNIOWE 

ID SYMBOL OPIS UCHWALA POW_MET
R_2 

1 400m Strefa sanitarna 
od cmentarza 400 

metrów 

XII/111/2019 55000 

 
DODATKOWE INFORMACJE LINIOWE 

I
D 

SYMBOL OPIS UCHWALA DL_METR 

1 KI 
Ścieżka rowe-

rowa 
XII/111/2019 2000 

 
DODATKOWE INFORMACJE PUNKTOWE 

I
D 

SYMBOL OPIS UCHWALA 

1 14 
Pomnik przyro-

dy 
XII/111/2019 

 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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