
       ................................................, dnia ......................... 

OŚWIADCZENIE (właściciela(i) nieruchomości 

Ja (My)*, niżej podpisany/a (i)* 

l.p. Imię i nazwisko Numer Pesel Adres zamieszkania 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

oświadczam(y)*, że posiadam(y)* prawo do dysponowania nieruchomością położoną w …. ................................... ……., 

gmina ……………………………………przy ul. ……………………………………………………………………………………. 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr  .............................................................................................  

dla której(ych) prowadzona jest księga wieczysta nr  ..................................................................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 z planowaną budową na terenie ww. działki(kach)  

kanału sanitarnego, sieci wodociągowej, rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków, lokalnego punktu podnoszenia 

ścieków, przyłącza ……………………………………..….*  inne: …………...………………………………..……………………. 

wyrażam(y) zgodę * na: 

- lokalizację ww. uzbrojenia przedstawioną przez projektanta na załączonej mapie/szkicu nr  .................................. 

oraz jego budowę a w tym wykonanie robót ziemnych, 

- nieodpłatne umożliwienie  dostępu do ww. obiektu, celem wykonania czynności eksploatacyjnych w tym wykonania 

robót ziemnych 

- zachowania wzdłuż: kanału sanitarnego, sieci wodociągowej, rurociągu tłocznego, przyłącza ………………………..* 

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

tymczasowej i nasadzeń wysokich. 

 

Jednocześnie wyrażamy zgodę* na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania lub nieodpłatnej służebności przesyłu 

na rzecz gminy Kleszczewo z wpisem do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla powyższej nieruchomości. 

 

Warunki uzgodnienia na czas budowy: 

- Inwestor zobowiązuje się do wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem (ami) terminu rozpoczęcia i zakończenia 

prac budowlanych na terenie ww. działki (ach),  

- po zakończeniu prac budowlanych na terenie ww. działki (ek) Inwestor zobowiązuje się przywrócić teren do stanu 

pierwotnego, 

- za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku wykonania prac budowlanych Inwestor lub Wykonawca robót zapłaci 

odszkodowanie ustalone pomiędzy Inwestorem, a Właścicielem (ami) ww. działki (ek) ustalone w  protokole szkód, 

- Właściciel (e)  nie ponosi (szą) żadnych kosztów związanych z pracami objętymi niniejszym uzgodnieniem. 

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

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

  

* niepotrzebne skreślić  

 Czytelne podpisy – imię i nazwisko: 

 

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

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

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

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


