
 
 

 

Kęty, dnia ……………..…………… 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKONANIE PRAC 

 

Pani/Pan:_______________________________________________________________________________, 

zamieszkały(a) w _____________________________________________________, legitymujący(a) się 

dowodem osobistym nr/PESEL: _______________________________________ wydanym przez 

__________________________________________________________  tel. kontaktowy: ______________, 

 

zwany(a) w dalszej części „Właścicielem”, wyraża zgodę na wykonanie prac według poniższych ustaleń 

przez Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000378167, NIP: 5492417339, REGON: 121463522, o kapitale 

zakładowym 1 605 000,00 zł w całości opłaconym, zwaną w dalszej części „Operatorem”, reprezentowaną 

przez: ____________________ . 
 

1. Właściciel oświadcza, że jest właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ zarządcą* 

nieruchomości położonej w miejscowości ______________________________ składającej się z nieruchomości 

gruntowej(wych) numer: _____________________________ w gminie ____________________________ 

obręb _______________________________, zwanej w dalszej treści oświadczenia „Nieruchomością”.  

2. Właściciel oświadcza, iż zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), posiada prawo do dysponowania Nieruchomością oznaczoną w 

ewidencji gruntów i budynków jako działki.  

3. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na wejście przez Operatora Beskid Media na teren nieruchomości celem 

posadowienia przez Operatora elementów telekomunikacyjnych: 

a. światłowodowej, telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejących słupach 

energetycznych/telekomunikacyjnych*  

b. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na wejście Operatora na teren nieruchomości w celu wykonania 

czynności związanych z budową, eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii linii teletechnicznej. 

5. Operator oświadcza, że wszystkie koszty związane z budową, konserwacją, usuwaniem awarii jak i utrzymaniem 

urządzeń wskazanych w ust. 3 niniejszego Oświadczenia pozostają w jego zakresie.  

6. Operator zobowiązuje się do wykonania ww. czynności w sposób jak najmniej uciążliwy dla Właściciela.  

7. Właściciel oświadcza że w przypadku zbycia nieruchomości zobowiązuje się poinformować nowego właściciela 

o treści niniejszego Oświadczenia o wyrażeniu zgody.  

8. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) tylko i 

wyłącznie do celów realizacji niniejszego Oświadczenia. 

 

               Operator                                                                                                            Właściciel 

 

   ____________________        _____________________  

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić. 


