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

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

……………………………………………………………… 

NIP....................................................................................... 

Regon …………………………………………………........ 

Tel. ...................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz, adres i numer telefonu kontaktowego 
składającego oświadczenie) 
 

Adresat* 
 

Polska Spółka Gazownictwa  Sp.zo.o. 

Oddział w Poznaniu 

Ul. Grobla 15, 61-859 Poznań 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając w imieniu reprezentowanej ………………………………….... (nazwa podmiotu) z siedzibą 

w …………………………………… (adres) oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie Spółka (inny 

podmiot) jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym (należy wskazać właściwy 

tytuł do gruntu) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ……………. położona 

……………………………, obręb ……………………..., dla której Sąd Rejonowy w ……………………. 

prowadzi księgę wieczystą Kw nr ………………………………... (Nieruchomość). 

Niniejszym, w imieniu reprezentowanej przeze mnie ………………………………. udzielam spółce 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. O/ w Poznaniu prawa do dysponowania Nieruchomością na 

cele budowlane w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z 

planowaną realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu i eksploatacji na Nieruchomości 

gazociągu / przyłącza / przyłączy gazu / stacji gazowej / punktu redukcyjno pomiarowego wysokiego / 

podwyższonego / średniego/niskiego ciśnienia (niepotrzebne skreślić) (Inwestycja), uwidocznionego 

na mapce sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia. W tym celu wyrażam zgodę 

na korzystanie przez Polską Spółkę Gazownictwa z Nieruchomości w niezbędnym zakresie na czas 

budowy i eksploatacji Inwestycji. 

Inne Uwagi : 

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

Oświadczenie niniejsze złożone jest celem umożliwienia Polskiej Spółce Gazownictwa uzyskania 

niezbędnych pozwoleń i decyzji związanych z planowanym procesem inwestycyjnym. 

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

(data i podpis składającego oświadczenie oraz podpis pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Podane w niniejszym dokumencie dane osobowe będą przetwarzane przez PSG  sp.zo.o. 
. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grobla 15 w celu realizacji inwestycji gazowniczych w oparciu o umowy, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).  

Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem (am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich 

poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o prawie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

 

 

Załącznik: 

- mapka sytuacyjna 

- odpis z KRS  

 

 

* adresat właściwy wg O/ZG 


