
 
 Rybnik, dnia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie inwestora(-ów) 
 

Pouczony(-ona, -eni) o: 
 odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny - Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami  
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  
oraz o 

 obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008), w szczególności 
o wynikającym z nich obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (...) 
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej(...); 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych; 
(...), 

oświadczam(-y), że zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), wybudowany 
zgodnie z sztuką budowlaną i warunkami techniczno - budowlanymi - co wynika  
z oświadczenia kierownika budowy, wykonany - w związku z zamiarem przyłączenia 
przekazywanego do użytkowania obiektu do realizacji w dzielnicy .............................................                                        
sieci kanalizacji sanitarnej - jako tymczasowy, zamiennie do rozwiązania przyjętego  
w projekcie zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Rybnika nr ........................................... 
z dnia ...................................o pozwoleniu na budowę ............................................................... 
..................................................................................................................................................... 
zostanie natychmiast po oddaniu do użytkowania wymienionej sieci i wykonaniu do niej 
przyłącza rozebrany. O fakcie wykonania i oddania do użytkowania przyłącza oraz wykonania 
rozbiórki zbiornika bezzwłocznie zawiadomię(-my) Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla miasta Rybnika. 
 Zamiar wykonania przyłącza podjąłem(-ęłam, -ęliśmy) na etapie planowania budowy  
i przygotowywania projektu sieci kanalizacyjnej dla dzielnicy, w związku z czym w projekcie  
w oparciu o moją (naszą) zgodę, uwzględniono budowę stosownego przykanalika i studzienki 
dla przekazywanego przeze mnie (przez nas) do użytkowania obiektu.  
 

Inwestor(-zy) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imię(-ona), nazwisko(-a) lub nazwa 
adres(-y) zamieszkania lub siedziby 
nr tel. faxu, adres e-mail 

 

 
 
 
 
 
 
 

podpis(-y)  inwestora(-ów)  lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych) 


