UMOWA
o ustanowienie użytkowania na prawie
korzystania z wizerunku herbu
zawarta w dniu .................... w Tczewie pomiędzy:
Gminą Tczew, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Leopolda Wyrwińskiego, 
zwanym dalej "Uprawnionym",
a
Portalem Internetowym "Mój-Tczew", którego właścicielem jest Tadeusz Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Agroturystyczne, ul. Spokojna 18, 83-110 Tczew, NIP 576-231-94-13, PESEL 80111303912,
zwanym dalej "Użytkownikiem"
§ 1.
1.	Uprawniony oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do wizerunku herbu Gminy Tczew, zwanego dalej herbem Gminy.
2.	Przedmiotem niniejszej umowy jest użytkowanie na zasadach określonych niniejszą umową wizerunku herbu Gminy w formie podstawowej, którego wzór zawiera Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy stanowiącego Uchwałę nr XXXII/301/2014 z dnia 23 października 2014 r.
§ 2.
1.	Uprawniony bezpłatnie oddaje w użytkowanie Użytkownikowi opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy wizerunek herbu Gminy na czas ...................., w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Użytkownika.
2.	Użytkownik nie może odstępować wzoru ani prawa używania wzoru herbu Gminy objętego niniejszą umową innemu podmiotowi.
§ 3.
Uprawniony zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Użytkownikowi na czas nieokreślony wzoru wizerunku herbu Gminy objętego niniejszą umową, wraz z wzorcami barw i metali heraldycznych.
§ 4.
Użytkownik zobowiązuje się do:
1)	przedstawienia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia projektów strony internetowej z zastosowaniem herbu Gminy,
2)	stosowania wzoru herbu Gminy objętego niniejszą umową zgodnie z projektami zatwierdzonymi przez Wójta Gminy,
3)	umożliwienia Uprawnionemu przeprowadzenia według jego uznania nadzoru autorskiego nad sposobem wykorzystania wizerunku herbu Gminy.

§ 5.
Uprawniony zwalnia Użytkownika od opłaty lub ekwiwalentnego świadczenia za prawo użytkowania herbu Gminy.
§ 6.
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§ 7.
Uprawniony może odstąpić od umowy:
1)	jeżeli Użytkownik nie przystąpi do wykorzystania zgody na używanie objętej niniejszą umową, i upłynie dodatkowy termin wyznaczony przez Uprawnionego,
2)	jeżeli Użytkownik użyje herb Gminy w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami - po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia.
§ 8.
Do wszystkich spraw nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nadto przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą rozstrzygać na drodze wzajemnego porozumienia. W wypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Uprawnionego
§ 11.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron za trzy-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 12.
Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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