UMOWA NA KORZYSTANIE
Z SERWISU ERGO NR ……………………………..
zawarta w dniu …………….. pomiędzy
Starostą Opolskim
z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 29
reprezentowanym przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii , Geodetę Powiatowego:
Panią Edytę Wenzel-Borkowską
z siedzibą: Plac Wolności 7-8 , 45-018 Opole
zwanym dalej Operatorem
a
………………………………………………………………………… z siedzibą przy
ul…………………………………………………………………………………………………
…………
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Użytkownikiem
§1.
1. W ramach umowy Operator udostępnia Użytkownikowi internetowy kanał komunikacji
pomiędzy wnioskodawcami: Inwestor/Projektant a Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, poprzez SERWIS ERGO.
2. SERWIS ERGO jest elementem systemu PZGiK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz.
1183).
3. Serwis ERGO jest dostępny w sieci Internet, za pomocą przeglądarki internetowej, po
wprowadzeniu danych dostępowych, o których mowa w ust. 3.
§2
1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§3
1. Użytkownik zobowiązuje się do:
1) nieudostępniania nazwy Użytkownika (login) i hasła osobom trzecim oraz do ich
zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający pozyskanie i wykorzystanie przez osoby
trzecie,
2) wykorzystania danych i materiałów pobranych z Serwisu ERGO wyłącznie do realizacji
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 279 ) oraz aktów wykonawczych do
powyższej ustawy,
3) współpracy z Operatorem w zakresie rozwoju Serwisu ERGO, w tym zgłaszania
uwag, sugestii dotyczących jego działania.
2. Operator zobowiązuje się do:
1) nadania Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Serwisu ERGO niezwłocznie po
podpisaniu umowy.
§4
1. Rozliczenia finansowe za udostępnienie materiałów zasobu poprzez Serwis ERGO,
odbywają się zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.
§5
1. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia niniejszej Umowy przy zachowaniu 7
dniowego terminu wypowiedzenia.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie możliwość
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Operatora.

§7
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………………
Użytkownik

…………………………………
telefon kontaktowy

…………………………………

…………………………………

Operator

adres poczty email

…………………………………

…………………………………

Data nadania uprawnień

Nazwa Użytkownika

…………………………………

…………………………………

Data cofnięcia uprawnień

Przyczyna cofnięcia uprawnień

