
ZGODA WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ  

Niniejszym ja, 

…………..………………………………… zamieszkały pod adresem ………………….………………………  
 nazwisko i imię adres zamieszkania 

identyfikujący się PESEL / posługujący się dowodem osobistym ………………..……  
 numer 

(numer telefonu do kontaktu: …………………………………………) 

działając jako posiadacz samoistny/zależny1 (dalej: Władający) nieruchomości w …………………………….. 

oznaczonej adresem / stanowiącej działkę o numerze (z obrębu) …………………………………………………………  

(dalej: Nieruchomość)  

udzielam zgody NTELEKOM sp. z o.o. (dalej: Operatorowi) 

na zajęcie Nieruchomości na cele zawieszenia i eksploatacji nadziemnego przyłącza do sieci 

telekomunikacyjnej Operatora (w tym jego konserwacji oraz napraw) na czas nieoznaczony 

z zastrzeżeniem, że:  

a) przedmiotowe przyłącze nie będzie uniemożliwiać racjonalnego korzystania z Nieruchomości, a także 

nie będzie powodowało zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, mienia Władającego; 

b) Operator ponosić będzie wszystkie koszty związane z budową tego przyłącza, w tym koszty 

przywrócenia Nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych; 

c) Operator jest zobowiązany do naprawy wszystkich szkód powstałych na Nieruchomości w związku 

z budową i eksploatacja przyłącza; 

d) udostępnienie Nieruchomości Operatorowi na podstawie niniejszej zgody (w tym prowadzenie prac 

instalacyjnych, okresowych przeglądów, konserwacji i bieżących napraw) wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Władającego związane z udostępnieniem Nieruchomości Operatorowi; 

e) w przypadku zbycia lub utraty prawa do Nieruchomości przez Władającego zobowiązany jest on do 

poinformowania następcy o udzieleniu niniejszej zgody. Władający zobowiązuje się do zapewnienia 

udzielenia tożsamej zgody na zajęcie Nieruchomości przez następnego władającego; 

f) Operator jest uprawniony do usunięcia kabli i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

zamontowanych na Nieruchomości za uprzednim powiadomieniem Władającego. 

Uprawnienie dostępu do Nieruchomości jest nieodpłatne, a Właściciel nie jest zobowiązany 

do zawarcia jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług przez Operatora w związku 

z wyrażeniem niniejszej zgody.  

Zabudowane przez Operatora na Nieruchomości kable i urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej stanowić będą własność Operatora.  

Niniejsza zgoda uprawnia Operatora do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane. 

 Niniejsza zgoda została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Właściciel, a jeden Operator.   

 

 

 (-) przedstawiciel Operatora  (-) Właściciel 

 
1 niepotrzebne skreślić 


