
 

ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W 

KRASOCINIE 

Ul. E. Godlewskiego 11 

29-105 Krasocin 

OŚWIADCZENIE O 
POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

kom- l.dz.- rok) 

 
........./......................../......r. 

 

 

(data wpływu/ nr kancelaryjny) 
…………………………… 

DANE ZLECENIODAWCY (właściciela nieruchomości) 
Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko  Telefon kontaktowy 

Adres siedziby/ Adres 

.................................. / ............................. / ..................... / ................................ / ................... 
    Gmina                                 Ulica             Nr bud./lok.             Miejscowość        Kod pocztowy 

Adres e-mail 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
Adres/lokalizacja nieruchomości 

.................................. / ............................. / ..................... / ................................ / .................../……………………. 

    Gmina                                 Ulica             Nr bud./lok.             Miejscowość        Kod pocztowy Numer(-y) działki(-ek 

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI 

Rodzaj istniejącego(-ych)/ projektowanego(-ych) obiektu(-ów) budowlanego(-ych) na terenie nieruchomości   (ZAZNACZ ) 

□  zespół budynków* / samodzielny budynek* / mieszkalny*  jednorodzinny*  /wielorodzinny*      □obiekt handlowy             

□zakład produkcyjny/usługowy         □inne: ...................................................................................... 

OŚWIADCZENIE 
Po zapoznaniu się z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.             
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
Oświadczam, że posiadam  prawo  dysponowania  nieruchomością  oznaczoną  w  ewidencji gruntów             
i budynków jako działka(i) nr ....................................................................................... w obrębie 
ewidencyjnym ................. w jednostce ewidencyjnej ................................................. na cele budowlane, 
wynikające z tytułu: 

1) własności
*
, 

2) współwłasności 
*
............................................................................................................ 

 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa 
oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót objętych zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych z dnia ........................................................................................ 

3) użytkowania wieczystego
*
............................................................................................ 

4) trwałego zarządu*
* 

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

5) ograniczonego prawa rzeczowego
* 

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

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót 

i obiektów budowlanych
* 

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

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe  prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane................................................... 

7) ......................................................................................................................................(inne)  

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia .................................... do reprezentowania osoby* prawnej* 

............................................................................................ upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o  posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. 

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy, zgodnie z art.  233  kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 
Miejscowość 

Data 

 Podpis Zleceniodawcy 

*Niepotrzebne skreślić 


