
(podstawa prawna: art. 32 ust, 4 pkt 2 ustawy l dnia 7 lipca 1994 r. - Pr.rwo budowiane)
W przypadku wlększ j hczby Inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oSwladczeniaw imieniu inwestora. obiegających Sili o pozwolenie na budowę lub dokonujących

r zgłoszenia. każda osoba skJadaoświadaenlEl oddZIelnie.

::~::~~~:t::::::~:::::~~..(~..~.~..~dre~..z~~i.~~~a.".i:IU:;i.~~~~Y): wOJewództNo: . .. .•.... . .

1.

OŚWIADCZENIE
O P SIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE BUDOWLANE B-3

powiat: gmina: .

miejscowość: ulica: ......................•................................................. nr domu: nr lokalu: .

kod pocztawy: telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ..................................••••.....................................................................................•............•

~=~~F::;~~~~:;:~:::===~b~:;:O:)
rodzaj dokume tu: sena I nr dokumentu: .............................•..............................•.............................

organ wydający dokument: .......................•.....................................................................................................................................................................•.•......•....

2. Proszę wpis ć dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
Iw przypadku gdy storem jest osoba prawna aro jednostXaorganiZacyjna nieposiadającaosobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie
składa jej pełno ik)

imię i nazwisko ......................•...................................... kra;: województwo: .

powiat .......................................................•...................................................... gmina: .........................•....................................................................................

miejscowość: ............................•.......................................... ulica: ...........•............................................................ nr domu: nr lokalu: .....•.............

kod pocztowy: telefon/e·mail (nieobowiązkowo): ...............................•...........................•................................................................•............

3. P .1 . d . h ..roszę WplpC ane meruc ornoser
(w przypadku k eczności podania większej liczby nierucłlomości. należy je podaćw formularzu 8-4)

województwo: powiat: .

gmina: miejscowość: ....................................................................•.............•....

ulica: nr domu: nr lokalu: kod pocztowy: .

Jednostka ewid ncyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: tytuł. z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną
nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własnoŚĆ.
wspólwlasność. ograniczone prawo rzeczowe. uiytkowanie wieczyste)

2)

1) .

3)

4).

5)



4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza 8-4

O Dołączam forrnularz B-4

Po zapoznaniu się z art 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia l lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów
wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art 233 Kodeksu karnego.

Dala oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego irniemu
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