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Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne 
ul. K. Bruchnalskiego  36 • 32-040 Świątniki Górne 
tel.: 12 270 40 30 • fax: 12 270 40 96  
umig@swiatniki-gorne.pl 

GPI. 
 

Świątniki Górne, ................................... 
 
 
WŁA ŚCICIEL:                    PEŁNOMOCNIK:*  
 
............................................................................................  ………………………………………………….…………………….. 
(nazwa właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego)   (imię i nazwisko ) 

........................................................................................…  ………………………………………………………..... 
 (ulica, kod pocztowy, miejscowość)      (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

.......................................................................................…  ………………………………………………………..... 
 (tel. kontaktowy)         (tel. kontaktowy) 
 
         

        URZĄD  MIASTA I GMINY  

        ŚWIĄTNIKI  GÓRNE  
        Referat Gospodarki Przestrzennej, 
        Infrastruktury i Środowiska 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie własności urządzeń, 

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego   
 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych 
zeznań: 
 

1. Oświadczam, że przedsiębiorstwo: 

………………………………………………………………………………………………………….……., 
                 (nazwa) 

jest właścicielem urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  – Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459), tj. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………..……, 
                                                                                                                                                   (podać rodzaj urządzeń) 
 

zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr …………………….……….….……, w miejscowości ……..….………………, gmina Świątniki Górne. 

 
 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
         ……………………………………………... 
                                                                                                                                   (data, podpis) 
 
 
 
 
*Oświadczenie składa pełnomocnik lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy (do oświadczenia należy 
załączyć dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy). 
 
 
Podstawa prawna: art. 83b ust. 1  pkt 2  i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). 


