
UMOWA O UDOSTĘPNIENIE GRUNTU 
 

zawarta w ……………………………..w dniu ........................... pomiędzy: 
Gminą Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1,  27-
215 Wąchock, w imieniu której działa 
Jarosław Samela Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zwanym dalej Inwestorem 
 

a Panią/Panem/Państwem *)....................................................................................................... 

adres zamieszkania .................................................................................................................. 

nr dowodu osobistego ............................................................................................................... 

zwanym dalej w skrócie „Właścicielem” następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie gruntu oznaczonego Nr ewid. 
............................................. o powierzchni ............................ celem zrealizowania na nim 
inwestycji elektroenergetycznej opisanej  w § 3 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
    

Pani / Pan / Państwo *) ............................................................................................................... 
(nazwisko i imię / imiona) 

oświadcza / oświadczają, że jest / są   właścicielem / współwłaścicielami / użytkownikiem / 

współużytkownikami wieczystym(-mi) *) ......................................... nieruchomości położonej 

w miejscowości ...................................... przy ul. .................................... Nr działki .................. 

wpisanej do Księgi Wieczystej Nr KW ........................................................ prowadzonej przez 

Sąd ............................................................................................................................................. 

 

§ 3 

1. Właściciel  zobowiązuje  się  udostępnić  Inwestorowi  nieodpłatnie  wejście  na  działkę 

Nr ..................... w celu wybudowania na niej następujących urządzeń 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych: 

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

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

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

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

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

2. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Właściciel oświadcza, że nieodpłatnie 

udostępnia nieruchomość pod budowę urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w 

§ 3 punkt 1 niniejszej umowy oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wejścia na jego 

nieruchomość celem wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, 

remontowych tych urządzeń o ile zajdzie taka potrzeba. 



3. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z projektowaną inwestycją elektroenergetyczną 

na swojej działce i nie wnosi zastrzeżeń do jej lokalizacji. 

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

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

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

 

§ 4 
 

Właściciel jest zobowiązany poinformować swego następcę prawnego o zamierzonej 
budowie urządzeń elektroenergetycznych na swojej nieruchomości lub o istnieniu tych 
urządzeń w przypadku zbycia w przyszłości działki określonej w § 2 oraz o nieodpłatnym 
uprawnieniu Inwestora lub jego następcy prawnego do wchodzenia na nieruchomość 

wymienioną w § 3 celem wykonania czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych, 
remontowych 
 

§ 5 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 6 
 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Inwestora. 
 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności umowy. 
 

§ 8 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 

Inwestor      Właściciel/e działki 

         Nr ...........................  

 

 

................................................    ....................................................... 
pieczęć i podpis(-y)  Reprezentanta 
 
        ....................................................... 
         czytelny podpis(-y) właściciela (-li) 
________________ 

*) niepotrzebne skreślić 


