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UMOWA NA UMIESZCZENIE URZ/VDZENIAnr 99/2018/1
Zawarta w dniu 24.10.2018r. pomi^dzy Gmin^ Brudzew reprezentowan^przez:
Wojta Gminy - Cezarego Krasowskiego
zwan^wdalszej cz^sci umowy „Gmin^"
a
RCI Sp. Z.O.O., ul. Kartuska 46, 60-471 Poznaii reprezentowan^ przez:
Pana Jacka Orlinskiego na podstawie pelnomocnictwa nr POPC/19/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
zwan^ w dalszej cz^sci umowy Jnwestorem".
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Gmina wyraza zgod§ na odptatne wejscie przez inwestora na dziatki oznaczone numerami
ewid. 72, 75, 88 , obr^b geodezyjny Kolnica stanowi^ce drogi wewn^trzne celem lokalizacji
przebiegu szerokopasmowej sieci swiatlowodowej - wykonanie rurociqgu kablowego, ktory
b^dzie umieszczony na gi^bokosci 1,00m wg lokalizacji szczegolowej okreslonej
na
przedlozonym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.
W miejscu istniej^cych wjazdow na nieruchomosci oraz w miejscach przejsc poprzecznych pod
drogami rurociqg prowadzic w rurze ostonowej HOPE 0 40/3.7mm lub RHDPE 75/4,3 mm
metod^przecisku.
Na nieruchomosciach, gdzie nie ziokalizowano wjazdu, a b§d^ realizowane przyszlosciowo
siedliska nalezy na gl^bokosci 0,5m umiescic tasm§ ostrzegawcz^ z informacj^ o lokalizacji
sieci swiatlowodowej.
Przejscia poprzeczne w pasach wewn^trznych wykonac metod^przecisku w rurze oslonowej.
Urzq^dzenie nalezy lokalizowac metod^ bezwykopow^ pod nawierzchniami drog 1 terenami
zagospodarowanymi.
Urz^dzenie nalezy lokalizowac bez zmniejszenia statecznosci i nosnosci podloza.
Urz^dzenie infrastruktury powierzchniowej lokalizowac w granicy pasa drogowego.
Wszystkie roboty i koszty zwi^zane z wykonywaniem w/w robot w pasie drog oraz oznakowania
s ^ w obowiq^zku i winny bye wykonywane staraniem wlasnym Inwestora.
Po przeprowadzeniu inwestycji teren uporzq^dkowac, grunt w miejscu wykopow otwartych
odpowiednio zag^scic, a wynik zag^szczenia gruntu przedlozyc w Urz^dzie Gminy Brudzew.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac wizji w terenie z udzialem wlasciciela terenu
celem sporz^dzenia dokumentacji fotograficznej.
Termin rozpocz^cia prac nalezy uzgodnic z zarz^dca drogi- Gmin^.
Przed przystqpieniem do robot budowlanych okreslonych w ust. 1 i usuwaniem awarii tych
urz^dzeh Inwestor zobowiq^zany jest uzyskac zezwolenie Gminy na zaj^cie gruntu na zasadach
okreslonych w odr^bnej umowie.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na zaj^cie pasa drogowego dotycz^cego prowadzenia robot
w pasie drogowym i umieszczania w nim obiektu lub urz^dzenia nalezy przedlozyc zaiqczniki
okreslone w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkow
udzielania zezwolenia na zaj^cie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016. poz. 1264 ze zm.)
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Gmina wyraza zgod? na odplatne pozostawienie przez Inwestora urz^dzeh w gruncie
WW nieruchomosci.
Przed przyst^ieniem do umieszczenia w gruncie urz^dzenia infrastruktury technicznejszerokopasmowej sieci swiatlowodowej Inwestor zobowiq^zany jest uzyskac odr^bne
zezwolenie na jego umieszczenie w gruncie na zasadach okreslonych odr^bn^ umow^

§3
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi^zuje 3 lata.

§4

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^umow^maj^zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Umow^ sporz^dzono w 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach po 1 dia kazdej ze stron.
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