
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany    …………………………………………………. 

Zamieszkały  ………………  ul.. ..……  nr ………………..       PESEL:……………………... 

Ja niżej podpisana  ………………………………………………………   

Zamieszkała  ………………  ul. ………  nr…………………..     PESEL:……………………... 

jako właściciele, współwłaściciele, użytkownicy* działki nr ……………  

położonej w miejscowości   ……………...............  ul. …………………………… 

wyrażam/nie wyrażam* zgody na budowę odcinka sieci i  przyłącza kanalizacji sanitarnej* na w/w 

nieruchomości.  

W związku z powyższym oświadczamy, że: 

1. wyrażamy zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Inwestora 

czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji, kontroli i utrzymania 

odcinka sieci i przyłącza  kanalizacji sanitarnej*, 

2. akceptujemy przebieg trasy sieci i  przyłącza* kanalizacji sanitarnej* oraz lokalizację  tłoczni  ścieków  sanitarnych  

przedstawiony w załączniku graficznym, 

3. wyrażamy zgodę na przyłączenie nowego odbiorcy do sieci  kanalizacyjnej*, 

4. na wniosek Gminy Głusk zobowiązujemy się do ustanowienia na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu w 

przewidzianej przez prawo formie, koszty ustanowienia służebności przesyłu pokryje Gmina Głusk, 

5. w przypadku zbycia nieruchomości zobowiążemy nabywcę – w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania 

wieczystego – do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w treści zgodnej z 

niniejszym oświadczeniem, 

6. zrzekamy się w stosunku do Inwestora wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości 

nieruchomości, 

7. zobowiązujemy Inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach 

przyłączeniowych. 

Kalinówka   ……………..2022 r.  

 

…………………………………….  1.…………………………………………. 

            miejscowość, data       czytelny podpis  
                                                                                     Tel. …  

 

            

* niepotrzebne skreślić                                   2. ………………………………………….. 
 

 

 

                                                                                                                 Tel. …  

  

 

 

 

 
W załączeniu: Mapka sytuacyjna z przebiegiem sieci i przyłącza k.s. 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany     

Zamieszkały  …………………  ul. …………  nr ……………….       PESEL:……………………... 

jako właściciel, współwłaściciel, użytkownicy* działki nr ……………  

położonej w miejscowości   ………………….  ul………………………….  

wyrażam/nie wyrażam* zgody na budowę odcinka sieci i  przyłącza kanalizacji sanitarnej* na w/w 

nieruchomości.  

W związku z powyższym oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Inwestora 

czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji, kontroli i utrzymania 

odcinka sieci i przyłącza  kanalizacji sanitarnej*, 

2. akceptuję przebieg trasy sieci i  przyłącza* kanalizacji sanitarnej* oraz lokalizację  tłoczni  ścieków  sanitarnych  

przedstawiony w załączniku graficznym, 

3. wyrażam zgodę na przyłączenie nowego odbiorcy do sieci  kanalizacyjnej*, 

4. na wniosek Gminy Głusk zobowiązuję się do ustanowienia na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu w przewidzianej 

przez prawo formie, koszty ustanowienia służebności przesyłu pokryje Gmina Głusk, 

5. w przypadku zbycia nieruchomości zobowiążę nabywcę – w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania 

wieczystego – do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w treści zgodnej z 

niniejszym oświadczeniem, 

6. zrzekam się w stosunku do Inwestora wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości 

nieruchomości, 

7. zobowiązuję Inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach przyłączeniowych. 

Kalinówka  ………………...2022 r.  

 

…………………………………….    …………………………………………. 

            miejscowość, data       czytelny podpis  

              

            

* niepotrzebne skreślić                                                        tel. ……………………………….. 

 

 

 

 
W załączeniu: Mapka sytuacyjna z przebiegiem sieci i przyłącza 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

                                                                                                                 Tel. …………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1.Ja niżej podpisany ………………………………………………………………. 

Zamieszkały  …………………………………..      nr  …………       PESEL:……………………... 

2.Ja niżej podpisana   ……………………………………..  

Zamieszkała    …………………………………….    nr ……………PESEL:……………………... 

jako właściciele, współwłaściciele, użytkownicy* działek  nr  ……………………………. 

stanowiących  pas drogowy drogi  prywatnej  oraz  działki nr  ………………………… 

położonej w miejscowości   Kalinówka    ul. Lipowa  

wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na budowę odcinka sieci i  przyłącza kanalizacji sanitarnej* na 

w/w nieruchomości.  

W związku z powyższym oświadczamy, że: 

1. wyrażamy zgodę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Inwestora 

czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji, kontroli i utrzymania 

odcinka sieci i przyłącza  kanalizacji sanitarnej*, 

2. akceptujemy przebieg trasy sieci i  przyłącza* kanalizacji sanitarnej* przedstawiony w załączniku graficznym, 

3. wyrażamy zgodę na przyłączenie nowego odbiorcy do sieci  kanalizacyjnej*, 

4. na wniosek Gminy Głusk zobowiązuję się do ustanowienia na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu w przewidzianej 

przez prawo formie, koszty ustanowienia służebności przesyłu pokryje Gmina Głusk, 

5. w przypadku zbycia nieruchomości zobowiążemy nabywcę – w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania 

wieczystego – do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w treści zgodnej z 

niniejszym oświadczeniem, 

6. zrzekamy się w stosunku do Inwestora wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości 

nieruchomości, 

7. zobowiązujemy Inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończonych robotach 

przyłączeniowych. 

Kalinówka   ………………...2022 r.  

…………………………………….  1.…………………………………………. 

            miejscowość, data       czytelny podpis  

                                                             tel. ……………………………………. 

 

 

                                                                       2.…………………………………………. 

                   czytelny podpis  

                                                             tel. ……………………………………. 

 

            

* niepotrzebne skreślić                                                          

 

 

 

………………………………………….. 
W załączeniu: Mapka sytuacyjna z przebiegiem sieci i przyłącza 


