OŚWIADCZENIE WOLI
O UDOSTĘPNIENIU NIERUCHOMOŚCI POD PROJEKTOWANĄ BUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ
zawarte w dniu …………………………………………..roku w Skępem pomiędzy :
1.…………………………………………………………………………………………………………………
a
Miasto i Gmina Skępe ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe NIP 466 03 27 672
Ja..................................................................................................................................................
ur .…………………………. roku, pesel ………………………………
.tel……………………..,
zamieszkały/a/
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwany w dalszej treści „Podmiotem uprawnionym” niniejszym nieodpłatnie udostępniam Miastu i
Gminie
Skępe z siedzibą w Skępem przy ul. Kościelnej 2,
nieruchomość położoną w
miejscowości,……………………………………. ul……………………………………………………. obręb
…………………………………………………………….gm. Skępe, oznaczoną w ewidencji gruntów jako:
działka nr …………………………………… KW nr ……………………………………………………………
działka nr …………………………………… KW nr ……………………………………………………………
działka nr ……………………………………. KW nr ……………………………………………………………
działka nr ……………………………………. KW nr ……………………………………………………………
w celu posadowienia urządzeń wodociągowych w postaci : budowa sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110, 90
mm, zasuw, hydranty nz Dn 80, studnia wodomierzowa, przyłącza wodociągowego oraz wszelkie prace
ziemne z tym związane. Podmiot uprawniony wyraża zgodę na istnienie i pozostawienie na swojej
nieruchomości urządzeń wodociągowych, o których mowa powyżej, przez cały okres ich użytkowania i umożliwi
uprawnionym konserwatorom wodociągowo – kanalizacyjnym dostęp do tych urządzeń w celu wykonania
czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy oraz usuwaniem awarii. Miasto i
Gmina Skępe zobowiązuje się niezwłocznie po realizacji budowy urządzeń wodociągowych do uporządkowania
terenu nieruchomości.
Podmiot Uprawniony oświadcza, iż nie będzie występował przeciwko Miastu i Gminie Skępe z roszczeniami z
tytułu posadowienia i istnienia na jego nieruchomości urządzeń wodociągowych, o których mowa powyżej.
Podmiot uprawniony zapewnia, że w przypadku przejścia prawa własności nieruchomości, o której mowa powyżej
na osobę trzecią, zobowiązuje się do poinformowania takiej osoby o zobowiązaniach wynikających z niniejszego
oświadczenia wobec Miasta i Gminy w Skępem oraz do ujęcia zapisów dotyczących tych zobowiązań w akcie
rozporządzającym nieruchomością.
Na postawie niniejszego oświadczenia Miasto i Gmina Skępem umocowane będzie do złożenia oświadczenia o
dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
Faktyczne przekazanie nieruchomości i przystąpienie do wykonywania uprawnień do eksploatacji nieruchomości
nastąpi z dniem rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej z przyłączami przez Miasto i Gminę Skępe.

………………………………………….
Odbierający oświadczenie

……………………………………
Podmiot uprawniony – czytelny podpis

