
Umowa Nr …/…/……… dot. rejestracji subdomeny zawarta w dniu: 

28 kwietnia 2017 

pomiędzy: 

 

 Gminą Miejską Lubaczów 

 mieszczącą się przy ul. Rynek 26 w Lubaczowie 

 

 reprezentowanym przez: ………………………………………………….. 

 

a 

 

 ……………………………………………………………………… 

 mieszczącym się przy ul. ……………………………………… 

 

 reprezentowanym przez: ……………………………………… 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi świadczone przez Gminę Miejską Lubaczów w zakresie 

wybranym przez Abonenta i określonym w formie załącznika do niniejszej umowy. 

§2 

Abonent po zapoznaniu się z treścią Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen 

oświadcza, że akceptuje zawarte w nim zasady oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§3 

Okres Rozliczeniowy, na który zawierana jest Umowa, wynosi 12 miesięcy, który liczony jest od daty 

zarejestrowania subdomeny. 

§4 

Opłaty za usługi określone w załączniku do niniejszej umowy, będą regulowane przez Abonenta 

w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

§5 

W razie niedotrzymania przez Abonenta terminu płatności, Gmina Miejska Lubaczów jest 

uprawniona do naliczania odsetek ustawowych, a w przypadku zwłoki dłuższej niż jeden miesiąc, 

do zablokowania usługi do czasu uregulowania należności przez Abonenta. 

§6 

Rozszerzenie zakresu świadczonych przez Gminę Miejską Lubaczów usług odbywa się na 

podstawie wniosku Abonenta opartego o aktualny cennik (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) 

i będzie regulowane aneksem załącznika do niniejszej umowy. 

§7 

Ewentualne zmiany cen usługi określonej Załącznikiem do umowy w wysokości nie przekraczającej 

stopnia inflacji (wskaźnik GUS) nie stanowią zmiany niniejszej Umowy. 

§8 

Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do zachowania całkowitej tajemnicy dotyczącej 



osobistych danych Abonentów. 

§9 

Gmina Miejska Lubaczów zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by świadczone przez nią 

usługi były na najwyższym poziomie. 

§10 

Wszelkie zmiany do całości niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§11 

W przypadku zmiany formy prawnej Gminy Miejskiej Lubaczów nie będzie konieczne naniesienie 

zmian do niniejszej umowy. 

§12 

Gmina Miejska Lubaczów zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również 

w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia za pomocą poczty 

elektronicznej. 

§13 

Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy. 

 

§14 

Dla każdej ze stron obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, wyłącznie w formie pisemnej, 

liczony od ostatniego dnia miesiąca , w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

§15 

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić tylko w przypadkach określonych 

w §7 Regulaminu rejestracji i utrzymywania subdomen. 

§16 

Zasady rozstrzygania sporów zostały określone w §6 Regulaminu rejestracji i utrzymywania 

subdomen. 

§17 

Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego uregulowania 

ewentualnego sporu. 

§18 

W przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla siedziby Gminy 

Miejskiej w Lubaczowie. 

§19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i regulaminem będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego lub stosowane przepisy branżowe. 

§20 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pojednaj dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

............................................ .............................................. 

Burmistrz Miasta Lubaczowa Abonent 

 Krzysztof Szpyt 
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