
 

PJ – 7.0.0/09 Przyłączenie nieruchomości do sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej FJ – 7.0.0/09/03 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 
Ja, niżej podpisany(a)

1)
  

………………………………….……………………..………………………………………………….…………………. 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej  albo osoby umocowanej do złożenia  oświadczenia w imieniu osoby 
prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę) 

 
zamieszkały(a) …………………………………..………………………………………………………………………..., 

        (adres) 

oświadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka(i) nr ……………………..…. w obrębie ewidencyjnym …………………………...… w jednostce  
ewidencyjnej ………………………………………..…………………………………………….………………………... 

na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

1) własności, 

2) współwłasności …………………………………………………………………………………….…………..….….,     
                                                   (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)                                                                                    
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych 

3) użytkowania wieczystego ……………………………………………………………………………....…..….…...., 

4) trwałego zarządu
2)

 …………………………………………………………………………...……………….……..., 

5) ograniczonego prawa rzeczowego
2)

 …………………………………………………….………………………...., 

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych
2) 

………………………………………………………………………………………………………..…,  wynikające z 

następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane
 
KW…………………….……… Sąd Rejonowy …………………..……..., 

7) inne………………………………………………………………………………………………………   
 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………….…………………….. do reprezentowania osoby 

prawnej ………………………………………………………………….…………………....….upoważniające mnie 

                                                                      (nazwa i adres osoby prawnej) 

do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

3)
  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych powyżej. 
 

dotyczy osób fizycznych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27 danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku i 
zawarcia/aktualizacji oraz realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)  

 
 
 

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

 
1) 

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.  
2) 

Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
3)

 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych. 
 
Informacja dla osób fizycznych: Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014r. 
poz. 1182 z późn. zm.)  informujemy, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych zawartych we wniosku jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie 

Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 27, zwana dalej Spółką, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  wniosku, do którego załączono oświadczenie i zawarcia/aktualizacji oraz 

realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków, 
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. 

 


