Załącznik nr 7 do IPU
wzory pełnomocnictw do:
zawierania Umów Dysponenckich
i reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych
miejscowość, dnia …. miesiąc słownie 201… r.

PEŁNOMOCNICTWO
(do zawierania umów dysponenckich)
Ja / my niżej podpisani: ………………………….., działając w imieniu Fibee … spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeźmierowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………………………., REGON: ………………………….,
NIP: …………………………., kapitał zakładowy: …………………. zł (dalej jako: „Zamawiający”),
niniejszym
umocowujemy
1/ Spółkę pod firmą: ………………………………. z siedzibą w …………………, adres: ……………………, ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….., …. Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: ………………………………, NIP: ……………….., REGON: …………………………. (dalej
również jako: „Wykonawca”)
oraz
2/
Panią/Pana
………………………,
numer
PESEL:
…………………………………….
–
pracownika/współpracownika Wykonawcy,
każdego pełnomocnika samodzielnie, do:
-

zawierania w imieniu Zamawiającego z osobami trzecimi, którym przysługuje tytuł
prawny do nieruchomości Umów Dysponenckich potrzebnych do posadowienia sieci
telekomunikacyjnej na nieruchomości (w tym dysponowania nieruchomością na cele
budowlane) i korzystania z sieci telekomunikacyjnej w toku jej eksploatacji, w
szczególności umów o dostęp do nieruchomości, o których mowa w art. 30, względnie
art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, lub umów ustanowienia służebności przesyłu.

Przez Umowę Dysponencką rozumie się każdy tytuł prawny potrzebny do
posadowienia sieci telekomunikacyjnej, jak i jej poszczególnych elementów na
nieruchomości (w tym dysponowania nieruchomością na cele budowlane) i korzystania z
sieci telekomunikacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem, niezależnie od jego nazwy, formy i
tego, czy ma charakter jednostronnej, czy wielostronnej czynności prawnej, porozumienia,
zgody etc., udzielony tak przez podmioty prywatne, jak i publiczne, w tym jednostki

samorządu terytorialnego, z wyjątkiem tytułów udzielonych w formie decyzji
administracyjnej. Przez Umowę Dysponencką rozumie się także tytuł prawny do korzystania
przez Zamawiającego z miejsca, w którym zlokalizowany ma być węzeł dostępowy – węzeł
sieci telekomunikacyjnej, w tym zewnętrznych szaf telekomunikacyjnych i pomieszczeń na
sprzęt telekomunikacyjny.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do zawierania Umów Dysponenckich na
Obszarze: ………………….., obejmującym powiaty: ……………………… i gminy: …………………………, na
terenie województwa: ……………………………………………. i jest udzielane wyłącznie dla potrzeb
wykonywania zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w następstwie postępowania
zmierzającego do wyboru wykonawcy prac projektowych, robót budowlanych, dostawy
urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych, objętych projektem w ramach Działania
1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pod nazwą: …, znak sprawy: ………………………………., umowy nr ………………………. z
dnia ………….. na wykonanie: prac projektowych, robót budowlanych, dostawy urządzeń
aktywnych oraz świadczeń dodatkowych.
Zawierane na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Umowy Dysponenckie,
powinny co do zasady, przewidywać brak płatności jakichkolwiek kwot na rzecz dysponenta
(uprawnionego do nieruchomości) przez Zamawiającego.
bądź alternatywnie
Łączne wynagrodzenie ustalone przez Wykonawcę, przysługujące dysponentowi
(uprawionemu do nieruchomości), na podstawie danej Umowy Dysponenckiej (za
korzystanie z danej nieruchomości) nie może być wyższe niż …………………………….. złotych.
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane na okres do dnia ……………………….
Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego odwołania pełnomocnictwa w każdym
czasie.

miejscowość, dnia …. miesiąc słownie 201… r.

PEŁNOMOCNICTWO
(do reprezentowania w postępowaniach administracyjnych)
Ja / my niżej podpisani: ………………………….., działając w imieniu Fibee … spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeźmierowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………………………., REGON: ………………………….,
NIP: …………………………., kapitał zakładowy: …………………. zł (dalej jako: „Zamawiający”),
niniejszym
umocowujemy
1/ Spółkę pod firmą: ………………………………. z siedzibą w …………………, adres: ……………………, ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….., …. Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: ………………………………, NIP: ……………….., REGON: …………………………. (dalej
również jako: „Wykonawca”)
oraz
2/
Panią/Pana
………………………,
numer
PESEL:
…………………………………….
–
pracownika/współpracownika Wykonawcy,
każdego pełnomocnika samodzielnie, do:
-

reprezentowania Zamawiającego i podejmowania w imieniu Zamawiającego wszelkich
czynności przed wszelkimi organami administracji publicznej i sądami
administracyjnymi, zmierzających do:
a) dokonania wymaganego zgłoszenia zamiaru budowy sieci telekomunikacyjnych lub
ich części właściwym organom administracji architektoniczno-budowlanej lub
uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu tych organów bądź uzyskania ostatecznej
(lub prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę sieci telekomunikacyjnych lub
ich części (jeśli wymagane) - o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
b) uzyskania zezwoleń na lokalizację w drodze infrastruktury telekomunikacyjnej, w
tym wskazanych w art. 39 ust. 3 i ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,
c) uzyskania zezwoleń niezbędnych dla prowadzenia robót związanych z budową sieci
telekomunikacyjnych lub ich części w pasie drogowym, o których mowa w ustawie z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
d) uzyskania zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych, zezwalających na umieszczenia w pasie drogowym sieci
telekomunikacyjnych,
jak również we wszelkich innych postępowaniach administracyjnych i
sądowoadministracyjnych, których przeprowadzenie może okazać się niezbędne dla
budowy sieci telekomunikacyjnej,
na Obszarze: ………………….., obejmującym powiaty: ……………………… i gminy: …………………………,
na terenie województwa: …………………………………………….
Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane wyłącznie dla potrzeb wykonywania
zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w następstwie postępowania zmierzającego do
wyboru wykonawcy prac projektowych, robót budowlanych, dostawy urządzeń aktywnych
oraz świadczeń dodatkowych, objętych projektem w ramach Działania 1.1 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: …,
znak sprawy: ………………………………., umowy nr ………………………. umowy nr ………………………. z
dnia ………….. na wykonanie: prac projektowych, robót budowlanych, dostawy urządzeń
aktywnych oraz świadczeń dodatkowych.
Niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielane na okres do dnia ……………………….
Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego odwołania pełnomocnictwa w każdym
czasie.

