
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

J a, nizej pod pisa ny( a) 1) l':f.ti.1~P!..0?'.{(ltElla~~.:::!'(Ar?:~fA .,.{$/{.~Q~...r-~,.?':r.~/a.::.. {jICLlI.--A!5!!.iA...,
(Imie I nazwisko osoby ubiegajacej Sie o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej

do zlozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe)

leg itym ujacy( a) s ie ,
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc i nazwa organu wydajacego)

.., , ,
Urodzony(a) """'" , w ,. ""i;':;i~j~~~;"""" ......(data)

" , ',""""""
za m ieszka ly( a) ..' .' ('adres)

po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -'-:'Prawo budowlane (Dz. U. z2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pózno zm.),

oswiadczam, ze. posiadam prawo do dyspQnowania nierLJc.homosciq oznaczona \filewiden(;jiaruntów i buciyn-

ków jako dzialka (i) nr tJ..e8 w obrebie ewidencyjnym .9.9Q4..r.0/1r~M.E~..r.1g.w jednostce....

ewi dencyjnej ./g.IJlE/!!J. .c..~ 7.6!JtQ0.a~ ....................................................................--
na cele budowlane, wynikajace z tytulu:

~' 1) wlasnosci,
2) wspólwl asn osci ,

(wskazanie wspólwlascicieli - imie, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspólwlascicieli na wykonywanie robót budowlanych objetych wnioskiem o POZWO-

Ie nie na budowe z dn ia ... ... ,

3) uzytkowa nia wieczysteg o ., o ,

4) trwaleg o za rza d U2) ,

5) og ra niczoneg o prawa rzeczoweg 021 o."" ".. .',

6) stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowla-

nych21 ,

wynikajace z nastepujacych dokumentów potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomo-
sci a na cele b udowlane3) ,.. ,'.,,... ..., ,.. ,. ....

" /

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

.2.0 rlt. 26M=>z,. C/cu0tt7t 12111/P'1PovlltT'(; 'Z.ft/cOtAC-
Oswiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia : : : do reprezentowaniaosóbyKt'l--Go

prawn ej ...PQ f::I.(A':r.rI...."?~/J!CQ.-5(! (~:ft;.. 4."9 upowa zn iaja ce m n ie
~ (nazwa i adres osoby prawnej)

do zlozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w imie~
niu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.4)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Ko-

deksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosc d~RJ
,

!()iE1§zwz}1>l1ychpowyzej. .

~1ll:;: ~;/\
Z11J.!(,f?"Af.(~~~it~:'~~~:~~f~"'~W.,:... ~...!:~~~i~~~Ww'i'c'ji,S~ OSTA, ',~

1) Jezeli oswiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisac wszystkie osoby sk!adajace oswiadczTfieJ
2) Nalezy wskazac wlasciciela nieruchomosci. - nfT a
3) Nalezy wskazac dokument, z którego wynika tytu! do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
41 Dotyczy wytacznie osób posiadajacych pelnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.
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