PMR.7230.163.2019

POROZUMIENIE W SPRAWIE UMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
nr PMR. 7230.163/1/2019

Zawarte w dniu 14 pazdziemika 2019r. w Koninie
Pomi^dzy:
Gmin^Brudzew, ul. Turkowska 29,62-720 Bnjdzew, reprezentowan^przez:
Wojta Gminy

-

Cezarego Krasowskiego

zwan^wdalszej cz^sci „Ustanawiajqcym''
a
Zespolem Elektrowni P^tn6w-Adam6w-Konin Sp6tka Akcyjna z siedzlb^w Koninie przy ul. Kazimierska
45, 62-510 Konin, wpisan^ do Krajowego Rejestru S^dowego - Rejestru Przedsi^biorcow pod
numerem KRS 0000021374, ktorej akta rejestrowe prowadzi S^d Rejonowy Poznah - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego, NIP 665-00-01-645.
REGON 310186795, z kapitatem zaktadowym wpiaconym w calosci w wysokosci: 101 647 094 zl,
reprezentowany przez:

.

zwanym w dalszej cz^^ci Jnwestorem".
§1
1. Ustanawiaj^cy wyraza zgod^ na odptatne wejscie przez Inwestora oraz przez wszystkie podmioty
i osoby, ktorymi Inwestor postuguje si^ przy wykonaniu infrastruktury kablowej opisanej ponizej, na nast^puj^ce dziaiki stanowi^ce drogi wewn^trzne gminne:
1) nr ewid.484/3, obr^b geodezyjny Janiszew,
2) nrewid. 917, obr^b geod. Janiszew,
3) nr ewid. 324/5, obr^b geod. Kozmin.
celem wykonania infrastruktury kablowej do planowanej fanny fotowoltaicznej projektowanej w ramach
przedsi^wzi^cia pt." Transformacja energetyczna w regionie- budowa farmy fotowoltaicznej na rekultywowanych terenach Kopaini Adamow" i wyprowadzenia produkowanej energii do GPZ Janiszew wedtug lokalizacji szczegolowej okreslonej na przedlozonym planie sytuacyjnym, stanowiacym Zaiaczniki
mapowe nr 1-3.
2. Ustanawlaj^cy wyraza zgod^ na nast^puj^ce warunki wykonania infrastoiktury kablowej:
1) Przejscie infrastruktury kablow^w pasie drog wewn^trznych wymienionych w ust. 1 b^dzie wykonane na gl^bokosci 1,00m w rurze oslonowej 0160 metody przeclsku.
2) Oznakowania nalezy do obowic[zk6w Inwestora i winny bye wykonywane jego staraniem, a w przypadku uszkodzenia przez Inwestora oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi Inwestor posluguje

si§ przy wykonaniu infrastruktury kablowej nawierzchni asfaltowej Inwestor przywroci nawierzchni? do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.
§2
Ustanawiajycy wyraza zgod^ na odptatne pozostawienie przez Inwestora urzydzen w gruncie dziatek
wymienionycti w § 1 ust. 1. Odplatnosc z tego tytutu zostanie okreslona na etapie wydania zezwoienia
na umieszczenie urzydzeh w drodze odr^bnej umowy/porozumienia.
§3
Przed przyst^ieniem do wykonywania infrastruktury kablowej, o kt6rej mowa w § 1, jak rownie^ w
przypadku usuwania awarii urzydzeh Inwestor zobowiyzany jest uzyskac zezwolenie Ustanawiajacego
na zaj^cie gruntu na zasadach okreslonych w odr^bnej umowie/porozumieniu.

§4
Przed przyst^ieniem do umieszczenia w gruncie urzydzeh infrastruktury kablowej do polyczenia

w

catosc planowanej farmy fotowoltaicznej projektowanej w ramach przedsl^wzi^cia pt. „ Transfomiacja
energetyczna w regionie - budowa farmy fotowoltaicznej na rekultywowanych terenach Kopaini
Adamow" i wyprowadzenia produkowanej energii do GPZ Janiszew Inwestor zobowiyzany jest uzyskac
odr^bne zezwolenie na umieszczenie urzydzeh w gruncie na zasadach okreslonych

odr^bny

umow^porozumieniem.

§5
Ustanawiajycy niniejszym zobowiyzuje si? nie ujawniac osobom nieupowaznionym

informacji

stanowiycych tajemnic? handlowy lub tajemnic? przedsi^biorstwa Inwestora, uzyskanych w zwiyzku
z zawarciem niniejszego Porozumienia, chyba, ze uzyska pisemny zgod? Inwestora w kazdym
konkretnym przypadku lub informacja zostata upubliczniona przez Inwestora albo ujawnienie infonnacji
wymagane jest przepisami prawa.
§6
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiyzuje przez okres 3 iat.

§7
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem majy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Porozumienie sporzydzono w 2 jednobrzmiycych egzemplarzach po 1 dia kazdej ze Stron.

Zaiaczniki:
Zaiaczniki mapowe (nr 1, nr 2, nr 3)
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