
………..………  , dnia ......................... 

 
Oświadczenie 

Ja (My)*, niżej podpisany/a (i)* 

l.p. Imię i nazwisko 
Seria i nr dowodu 

osobistego 
Adres zamieszkania 

1. 
 

  

2. 
 

  

3.    

4.    

 

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

gmina   KÓRNIK   przy ul. Poznańskiej  

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

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(ek)  

kanału sanitarnego wraz z wszystkimi przyłączami projektowanymi wzdłuż tego kanału, rurociągu tłocznego, 

przepompowni ścieków, lokalnego punktu podnoszenia ścieków *, inne:  .............................................................................  

wyrażam(y) zgodę * na: 

- lokalizację ww. uzbrojenia, przedstawioną przez projektanta na załączonej mapie/szkicu oraz jego budowę, w tym 

wykonanie robót ziemnych, 

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

- zachowania wzdłuż: kanału sanitarnego, sieci wodociągowej, rurociągu tłocznego* strefy ochronnej o szerokości 

min. 1,5 m w każdą stronę (licząc od osi przewodu) wolnej od zabudowy stałej, tymczasowej i nasadzeń wysokich, 

- wykonywanie przedłużenia sieci oraz wykonywanie wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także 

wykonywanie podłączeń do systemu. 

- 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).” 
 

Jednocześnie wyrażamy zgodę na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na rzecz AQUANET S.A. z wpisem 
do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla powyższej nieruchomości. 
 

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

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

Czytelne podpisy – imię i nazwisko: 

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

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

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

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

 
 
* niepotrzebne skreślić  

 


