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………………………..................…………. 
                   Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 

………………………………………………               
    adres 

 

………………………………………………               
          nr PESEL lub KRS 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 ( ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE W TEREN  DLA CELÓW ROZBUDOWY SIECI  WOD – KAN ) 

 

 
Ja, niżej podpisana/y/…………………………………………………………………………… jako 

właściciel* / współwłaściciel* / użytkownik wieczysty* niżej podanej działki, w związku z 

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

zostałem zapoznany z projektowaną trasą sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej* i wyrażam zgodę 

Inwestorowi
1
, tj. ……………………………………….…………… i jego następcom prawnym na: 

1. wejście w teren niżej opisanej nieruchomości, zainstalowanie i pozostawienie w gruncie 

przewodu sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej*, na terenie działki/działek nr 

...................................................obr…..................…………….j.ewid..…………………………..... 

objętej/objętych księgą wieczystą nr ..................................................... położonej/położonych 

w……….................................................. bez odpłatności, 

2. ustanowienie na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-050 Skawina, ul. 

Radziszowska 11 nieodpłatnej służebności przesyłu na sieć wodociągową* i kanalizacyjną* na 

terenie działki wskazanej w pkt. 1 i zobowiązuje się do wykonania powyższego w terminie przed 

rozpoczęciem prac budowlanych , 

3. wykonanie czynności związanych z przesyłem, eksploatacją i konserwacją w/w urządzeń,                

tj. każdorazowego wstępu i dostępu do tych urządzeń na rzecz Zakładu Wodociągów                            

i Kanalizacji Spółka z o.o., 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11, 

4. umożliwienie przyłączenia do sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej* właścicielom działek 

sąsiadujących bezpośrednio z obciążanymi działkami od strony zainstalowania sieci oraz 

przedłużenia sieci wodociągowej* i kanalizacyjnej*, 

5. wykorzystanie w/w danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania stosownych 

zezwoleń na budowę przedmiotowych obiektów. 

 

Po zakończeniu robót Inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na 

własny koszt.  

Administratorem danych osobowych jest INWESTOR, o którym mowa powyżej. Inwestor 

poinformował mnie o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Udzielonej zgody nie wycofam, nie będę wnosił(a) odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, od 

wykonania w/w robót na mojej działce jak również nie będę żądał(a) z tytułu wykonania robót 

odszkodowania. 

 

 

Skawina,……………….......                                             …………………………………….………… 
                                                                                                                           własnoręczny podpis 

 

 
1 
 Wpisać Inwestora                                                               

* niepotrzebne skreślić        ……………………………………………….……. 

                                                                                                pieczątka i podpis projektanta (za zgodność podpisu)
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