
Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości 
składane na potrzeby: 

 
☐ zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
 
☐ określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
 

Dane osoby/osób składającej/ych oświadczenie: 

Imię i nazwisko / nazwa 

…………………………………………………......................................................................................... 

………………………………….................................................................................................................. 

PESEL1……………………........................................NIP2 ………………………………………………. 

 
Adres obiektu – punktu poboru (do którego dostarczana jest energia elektryczna) 

Ulica………………………………………………....nr budynku …………………nr lokalu………….… 

miejscowość ………………………………kod pocztowy ……………..poczta………………………….. 

nr układu pomiarowo/rozliczeniowego: ( stacja/ZKP   i  nr  licznika) 

…………………………………………….................................................................................................. 

 
Oświadczam/y, że:3 
1. Posiadam / posiadamy tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego lokalu / obiektu/ 

nieruchomości, tj. przysługuje mi / nam: 
☐ prawo własności      ☐ prawo współwłasności 
☐ prawo użytkowania wieczystego    ☐ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
☐ uprawnienie do korzystania wynikające z umowy najmu  ☐ uprawnienie do korzystania wynikające z umowy dzierżawy 
☐ uprawnienie do korzystania wynikające z umowy leasingu  ☐ uprawnienie do korzystania wynikające z umowy użyczenia 
☐ inne (podać jakie)………………………………………………………………………………………….............................................. 
wynikające z następujących dokumentów4 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością: 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
W przypadku posiadania prawa współwłasności – oświadczam/oświadczamy, że posiadam / posiadamy zgody wszystkich 
współwłaścicieli. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność 
przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób 
trzecich wobec Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy kompleksowej z osobą, która 
nie posiada tytułu prawnego do wskazanej/go powyżej nieruchomości / obiektu / lokalu zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., o wszelkich zmianach w zakresie 
tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do 
wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której 
mowa w pkt 2 powyżej. 

 
 

ODBIORCA 
 
 
       …………………………………………… 

data i czytelny podpis Odbiorcy 
lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji 
 

1 - dotyczy osób fizycznych. 
2 - nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
3 - znakiem „x” zaznaczyć właściwe pole. 
4 - należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.  


