Wersja 10

Wzór nr 13

Obowiązuje od 1.06.2017

……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Nr sprawy …………………………………………………………....
sprawy
telefon …………………………………………………

……………………………………………………………………..
Adres

e-mail ………………………………………………….

……………………………………………………………………..
Nr PESEL lub KRS

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y/……………………………………………………………..……………………………………….…………… jako
właściciel* / współwłaściciel* / użytkownik wieczysty* niżej podanej działki / podanych działek*,
w związku z ...............................................................................................................................................
wyrażam zgodę Inwestorowi1, tj. ………………………………….………………………………………… na zainstalowanie
i

pozostawienie

w

gruncie

przewodu

sieci

wodociągowej*

i

sieci

kanalizacyjnej*,

na terenie działki / działek* nr ....…............................................................................... obr. ........………….
j. ewid. …………………..... objętej / objętych* księgą wieczystą …………………………….………………… na części
działki2………...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- zgodnie z załączoną do niniejszego oświadczenia mapą ewidencyjną / mapą zasadniczą i planem
zagospodarowania terenu, z naniesionym projektowanym przebiegiem sieci wodociągowej*
i sieci kanalizacyjnej*, który akceptuję, oraz wyrażam zgodę na :
1. Pozostawienie pasa technologicznego, o szerokości 1,0 m licząc od krawędzi przewodu sieci
wodociągowej* i sieci kanalizacyjnej* po każdej z jego stron, wolnego od obiektów budowlanych
i zadrzewień.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w obszarze pasa technologicznego dopuszcza
się lokalizację określonych typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu)
w uzgodnieniu z MPWiK S.A.
2. Zapewnienie nieograniczonego w czasie i miejscu, niezakłóconego i nieutrudnionego dostępu do
sieci wodociągowej* i sieci kanalizacyjnej* służbom MPWiK S.A. lub podmiotom przez
MPWiK S.A. upoważnionym, (prawo dostępu), w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac
eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania
awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości.
Po zakończeniu robót Inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego
na własny koszt.
Równocześnie oświadczam, że przed rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej* i sieci
kanalizacyjnej* ustanowię służebność przesyłu w formie aktu notarialnego na rzecz MPWiK S.A.,
w zakresie o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.
Kraków, ……………….......
Otrzymują :
1 x Właściciel działki
1 x Inwestor
1 x MPWiK S.A.

…………….…………………………………….
/ własnoręczny podpis /
stanowisko lub pieczątka

1

Wpisać Inwestora
Wpisać charakterystykę: północnej, południowo-zachodniej, itp., w odległości około x [m] od granicy działki,
na odcinku x [m] itp.
* niepotrzebne skreślić
2

