
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
 
Ja, niżej podpisany (a)  ………………………………………………………………................................................................ 

legitymujący (a) się      .……………….………………………………………………..…………................................................. 
       (seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)  

PESEL:  ................................................................................................................................ 

zameldowany(a)          ……………………………..………………………………………......................................................... 

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka o nr ewidencyjnym ……………...... w obrębie.…........................................ wynikające  

z tytułu:        (odpowiednie zaznaczyć lub wypełnić):  

 własności,  

 współwłasności,  

Lp. Imię i nazwisko współwłaściciela Adres zamieszkania 

   

   

   

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na podpisanie umowy o dostarczanie wody  
i/lub odprowadzanie ścieków 

 
 użytkowania wieczystego 

 trwałego zarządu                   
(należy wskazać właściciela nieruchomości)...................................................... 

 ograniczonego prawa rzeczowego 
(należy wskazać właściciela nieruchomości)...................................................... 

 stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do podpisania umowy 
(należy wskazać właściciela nieruchomości)...................................................... 

 korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

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

 
Powyższe prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością wynika z: 

………………………………………………………………………………………………............................ z dnia ........................... 
(rodzaj dokumentu potwierdzającego powyższe prawo do dysponowania nieruchomością ) 

 
Na terenie wyżej wymienionej nieruchomości:  

 zamieszkuje osób ………………………….…………………………………............ 
 prowadzona jest działalność gospodarcza  

…………………………………………..………………………………………………………  
(ilość osób zatrudnionych)  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie  
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej.  
 
…………………………………….……………………………………….  
(miejscowość, data)                                                        (podpis) 
 
Dostawca Usług informuje, iż dane osobowe Odbiorcy Usług podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Odbiorcy Usług przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Odbiorca Usług wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do 
prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy. 


