
 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany(a): 

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

zamieszkały(a) w ………………………………….........……………………..………………….........…  

PESEL: …………..……………....…… / NIP: …………………………..……………………………… 

 

 

niniejszym oświadczam, że: 

 

 
1. Jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym* działki nr 

ewidencyjny ………………………….., obręb ………………………………….., objętej księgą wieczystą nr 

KR2K/......................./.............położonej w  gm. ZABIERZÓW przy ul. ………………………………. zwanej 

dalej Nieruchomością. 

2. Wyrażam zgodę na dysponowanie Nieruchomością przez 

Inwestora …………………………………………………………….……………………………, ………………

……………………………………………………………………………………. na potrzeby budowy i 

późniejszej eksploatacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na podstawie umowy zawartej przez 

Inwestora z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o., 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000021889, NIP: 9442025964, REGON: 356275860 (dalej 

PUK Zabierzów), co obejmuje prawo do: 

1) wybudowania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej na Nieruchomości o przebiegu 

zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia; 

2) wejścia i zajęcia Nieruchomości przez Inwestora oraz osoby działające na jego zlecenie, w celu wykonania 

przyłącza oraz prac związanych z jego uruchomieniem w miejscu oznaczonym na załączonej do niniejszego 

oświadczenia mapie, z obowiązkiem przywrócenia Nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac; 

3) korzystania z Nieruchomości celem eksploatacji przyłącza poprzez dostarczanie wody i odbiór ścieków do 

odbiorców poprzez wybudowane przyłącza; 

4) wejścia i zajęcia Nieruchomości na potrzeby przeprowadzenia napraw i konserwacji, usuwania awarii, 

remontów, modernizacji przyłącza, pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego niezwłocznie 

po wykonaniu prac. 

3. Zobowiązuję się do pozostawienia ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania, od zadrzewień i 

nasadzeń, o szerokości co najmniej 3 (trzech) metrów przebiegającego wzdłuż osi przewodu przyłącza (to jest co 

najmniej po półtora metra od osi przewodu po każdej z jego stron). 

4. Oświadczam, iż zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i szkód Inwestora oraz PUK Zabierzów 

powstałych w związku z odwołaniem udzielonych przeze mnie w niniejszym oświadczeniu zgód. 

5. Oświadczam, iż nie zgłaszam oraz nie będę zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń względem PUK 

Zabierzów tytułem korzystania przez PUK Zabierzów z Nieruchomości na potrzeby określone w niniejszym 

oświadczeniu. 

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest mapa określająca przebieg przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji 

sanitarnej. 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis 


