
Tytuł Projektu: GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE I  SZEWCE- KANALIZACJA SANITARNA 
Inwestor: Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo 

 

Gowarzewo , dnia 17.09.2018 

OŚWIADCZENIE 

Ja (My)*, niżej podpisany/a (i)* 

l.p. Imię i nazwisko 
Pesel/ nr dowodu 

osobistego 
Adres zamieszkania/ 
Telefon kontaktowy 

1. JAN KOWALSKI   69031221500  

   ADF 142689 

UL. RADOSNA 12; 60-589 POZNAŃ 

2. ELŻBIETA KOWALSKA   72011221550   

   ADK 24586 

UL. RADOSNA 12; 60-589 POZNAŃ 

3.    

 

oświadczam(y)*, że posiadam(y)* prawo do dysponowania nieruchomością położoną w miejscowości GOWARZEWO  

gmina Kleszczewo, przy ul. WIśNIOWEJ  17 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr 125/25  obręb GOWARZEWO .ark.002 

dla której(ych) prowadzona jest księga wieczysta nr POD1/451426874 

wynikające z tytułu: własności (współwłasności), użytkowania wieczystego, trwałego zarządu* lub  

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  ............................................................................................................................................................................  

 

W związku planowaną budową na terenie ww. działki(kach)  przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z pierwszą 

studzienką rewizyjną, wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody * na: 

- lokalizację przyłącza(y) przedstawioną przez projektanta na załączonej mapie/szkicu oraz budowę a w tym wykonanie 

robót ziemnych, 

- umożliwienie dostępu do w/w przyłącza(y), celem wykonania czynności eksploatacyjnych oraz zachowania wzdłuż 

przyłącza strefy ochronnej o szerokości min. 1,5m w każdą stronę (licząc od skraju przewodu) wolnej od zabudowy 

stałej, tymczasowej i nasadzeń wysokich, 

- prowadzenie badań archeologicznych i prowadzenie robót budowlanych na działce wpisanej do rejestru zabytku, jeśli 

taki wymóg wynika z § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 

2011.165.987).” 

Zobowiązuję(my) się: 

- nie wprowadzać do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych, 

- w przypadku zbycia działki - informować o niniejszym oświadczeniu i ograniczeniach z niego wypływających przyszłego 

nabywcę działki. 

Uwagi:   .......................................................................................................................................................................   

Czytelne podpisy (imię i nazwisko): 

1. . ....................................................................   

2. . ....................................................................   

3. . ....................................................................  

4.  .....................................................................  

  

* niepotrzebne skreślić  

Osoba przyjmująca Oświadczenie: 
(wypełnia Biuro Projektów) 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

data   podpis 


