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Oświadczenie  
o posiadaniu prawa do korzystania z obiektu/nieruchomości 

 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..… 

ulica,, numer domu/lokali, miejscowość, kod pocztowy 

Dane osoby składającej oświadczenie/osób składających oświadczenie: 

Imię ..........................................................................................  

Nazwisko… ..............................................................................  

Ulica, numer domu/lokalu  .......................................................  

Miejscowość  .  ..........................................................................  

Kod pocztowy ..........................................................................  

NIP / PESEL  ...........................................................................  

REGON ...................................................................................   

1. Oświadczam (y), że: 

Posiadam (y) tytuł prawny do korzystania z ww. obiektu/ nieruchomości, wynikający z: 

  ⃣  Prawa własności 
  ⃣            Prawa współwłasności 
  ⃣            Użytkowania wieczystego  
  ⃣               Umowy najmu/dzierżawy 

  ⃣               Umowy użyczenia 

  ⃣    Inne ....................................  

W przypadku posiadania prawa współwłasności: 

⃣    Posiadamy zgody wszystkich współwłaścicieli  

⃣    Nie posiadamy zgody wszystkich współwłaścicieli  

            ⃣     Nie posiadam (y) tytułu prawnego do korzystania z ww . obiektu/ nieruchomości, przysługuje nam prawo 

   do korzystania z ww. obiektu/ nieruchomości wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej urządzeniami. 

2. Nie posiadam informacji o jakichkolwiek przeszkodach prawnych do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym 
„EKO” sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub odprowadzanie ścieków. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą                             
w przepisach prawnych, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec 
Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie posiada tytułu 
prawnego do korzystania z w/w lokalu/obiektu/ nieruchomości. 

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” sp. z o. o.,                                                     
o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do lokalu/obiektu/ nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego.                                 
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego zobowiązuję się zawiadomić niezwłocznie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 
„EKO” sp. z o. o. o ujawnieniu się jakiejkolwiek osoby trzeciej posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. 

5. Wszelkie należności powstałe z tytułu realizacji zawartej umowy, powstałe w czasie jej obowiązywania przed ujawnieniem się ww. 
osoby trzeciej i zawarcia z nią umowy – pokryję we własnym zakresie, bezpośrednio na rachunek Przedsiębiorstwa Wodno-
Kanalizacyjnego „EKO” sp. z o.o. 

Miejscowość, data Czytelny podpis (y) oświadczającego/ oświadczających 
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