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Umowa nr .......................... z dnia ................................... 
Zawarta pomi dzy: Spó  Komunaln  Dorzecze Bia ej Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33 – 170 Tuchów, zwan  dalej 
Inwestorem, w imieniu której na podstawie pe nomocnictwa dzia a firma ..........................................................., 
reprezentowana przez ......................................................, 
a    Panem/Pani  ...................................................., zamieszka ym w .............................................................., zwanym dalej 

cicielem gruntu. W dalszej cz ci cznie zwanymi Stronami. 
 
                                                                                           §1 

1. ciciel (wspó ciciel) gruntu dzia ka nr ............, obr b geodezyjny ......, po onej/po onych w m-ci 
......................................... o wiadcza, e wyra a zgod  na nieodp atne udost pnianie swojej nieruchomo ci w celu 
zaprojektowania oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodoci gowej (w tym pompowni cieków, 
hydroforni i zbiorników na wod ) wraz z przy czami na okres niezb dny dla wykonania prac projektowych i prac 
zwi zanych z budow .  

2. ciciel (Wspó ciciel) gruntu (nieruchomo ci) wyra a zgod  na nieodp atne umieszczenie przewodów i 
urz dze  kanalizacji sanitarnej i/lub wodoci gowych (w tym pompowni cieków, hydroforni i zbiorników na wod ) na 
w/w nieruchomo ci oraz nieodp atne wej cie Inwestorowi ze sprz tem na teren w/w nieruchomo ci w celu wykonania 
niezb dnych prac zwi zanych z budow . 

3. ciciel o wiadcza, e wyra a zgod  na dysponowanie przez inwestora terenem w/w dzia ki w zakresie niezb dnym 
do uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia na budow  oraz do realizacji robót budowlanych zwi zanych z 
budow  sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodoci gowej (w tym pompowni cieków, hydroforni i zbiorników na 
wod ) oraz przy czy.  

4. Strony o wiadczaj , e lokalizacja inwestycji opisanej w §1 zosta a wskazana na gruncie lub na mapie stanowi cej 
za cznik do niniejszej umowy. 

5. ciciel (Wspó ciciel) gruntu o wiadcza, ze grunt wchodzi/ nie wchodzi1 w sk ad gospodarstwa rolnego.  
 
                                                                                              §2 

1. Inwestor zobowi zuje si  do wykonania robót, o których mowa w § 1 ust.  2,  w sposób zgodny z obowi zuj cymi w 
tym zakresie przepisami prawa budowlanego w sposób najmniej uci liwy dla dzia ki. 

2. Inwestor zobowi zuje si  najpó niej w dniu zej cia z terenu dzia ki brygad monterskich wraz ze sprz tem budowlanym 
do uporz dkowania terenu i przywrócenia stanu poprzedniego dzia ki opisanej w § ust. 1.  

 
                                                                                        § 3 
1. ciciel gruntu o wiadcza, e przyj  do wiadomo ci ograniczenie mo liwo ci wznoszenia budowli i nasadze  drzew 

wysokopiennych nad przewodami kanalizacji sanitarnej i/lub wodoci gowymi oraz w pobli u wybudowanych 
urz dze  kanalizacyjnych i/lub wodoci gowych wymienionych w §1 ust. 2. 

2. W przypadku sprzeda y gruntu w ca ci lub w cz ci, do której odnosi si  niniejsza umowa, W ciciel gruntu 
zobowi zuje si  pisemnie poinformowa  przysz ego nabywc  o zawartych w niniejszej umowie zobowi zaniach. 
 
                                                                                   §4 

ciciel gruntu o wiadcza, e na danie Inwestora ustanowi na rzecz Spó ki Komunalnej Dorzecze Bia ej Sp. z o. o., ul. Jana 
III Sobieskiego 69c, 33 – 170 Tuchów, nieodp atn  s ebno  przesy u wzd  linii przebiegu  sieci wraz z obiektem, w formie 
aktu notarialnego wraz z wpisem do ksi gi wieczystej. Koszty aktu notarialnego i op at s dowych poniesie  Spó ka Komunalna 
Dorzecze Bia ej Sp. z o. o.   

 
§ 5 

Wszelkie spory mog ce wynika  z niniejszej umowy b  za atwiane w pierwszej kolejno ci polubownie, a w przypadku nie 
doj cia przez Strony do porozumienia b  rozstrzygane przez w ciwy S d powszechny. W sprawach nieuregulowanych 
niniejsz  umowa maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§6 

Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas nieokre lony. 
 

§ 7 
Umowa niniejsza zosta a spisana w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednej dla ka dej ze Stron. 
 
 
  Inwestor (Pe nomocnik Inwestora)                                                                                W ciciel (Wspó ciciel) gruntu 
 
   ....................................................                                                                                 ......................................................................... 

                                                             
1 Niew ciwe skre li  
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