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Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania 

z obiektu lub nieruchomości. 

 
 

Ja niżej  podpisany(a)        

 

............................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.kan./zawarcia umowy  albo osoby(osób), ze wskazaniem stanowisk, uprawnionej 

do reprezentowania osoby prawnej (przedsiębiorcy) ubiegającej się o określenie warunków przyłączenia/zawarcia umowy) 

 

legitymujący (a) się:  

 

.............................................................................................................................................................................. 
( numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego ) aktualny dokument , potwierdzający uprawnienie do 

reprezentowania ) 

 

urodzony(a)  dn. ............................................................. w miejscowości .......................................................... 
           (data)                             (miejscowość urodzenia) 

 

zamieszkały(a)  / siedziba..................................................................................................................................... 
(dokładny  adres) 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi 

zmianami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 6,  art. 15 pkt. 4        

i art. 19  oraz Regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie ogłoszonym w Dz. U. 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2006r. Nr 212 § 21 pkt. 2 poz. 1.  oświadczam / 

(oświadczamy), że  posiadam(y) tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości : 

……………………………………………….………........................ działka nr ……………………….…… 
                    (adres nieruchomości : miejscowość , ulica , nr budynku )                                                        (numer działki) 

wpisanej do księgi wieczystej nr ................................................ / inny dokument z którego wynika prawo do 

dysponowania nieruchomością ……………………………………………………………………...w postaci :  

  własności , 

  współwłasności.......................................................................................................................................... 
                                             (wskazanie współwłaścicieli- imię , nazwisko lub nazwa oraz adres) 

     oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli do korzystania z obiektów lub nieruchomości ,w którym    

     będą użytkowane urządzenia, 

   użytkowania wieczystego  ...................................................................................................................... 

   trwałego zarządu
1
.................................................................................................................................... 

   ograniczonego prawa rzeczowego
1) 

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

   stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów   

      budowlanych 
1
 ........................................................, wynikające z następujących dokumentów

2
    

      …………………………………………………………………………………………………………. 

      potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele ..................................... 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z z art. 233 

Kodeksu Karnego , potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych powyżej.  

 

 

 

 

..............................................      ……............................................... 
               (miejscowość  i data)                                            (podpis(y)) 

 
 
1) Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
2) Należy  wskazać  dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane. 


