
 Oświadczenie Abonenta dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / 

obiektu / nieruchomości 

   
Miejscowość:  Data: 

 

Dane osoby składającej oświadczenie1 

     

 Imię i nazwisko / Nazwa(2):  PESEL3:  

       

 NIP2:  Rodzaj dokumentu:  Seria i numer dokumentu:  
 

Adres lokalu / obiektu / nieruchomości1 

       

 Ulica:  Numer budynku:  Numer lokalu:  

       

 Miejscowość:  Kod pocztowy:  Poczta:  
 

Oświadczenie 
 Oświadczam, że4         

 
1. Posiadam tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego lokalu / obiektu / nieruchomości, tj. przysługuje mi: 

 

 
 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:  

 

 
 W przypadku posiadania prawa współwłasności – oświadczam, że posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na dysponowanie nieru-

chomością / lokalem / obiektem w celu doprowadzenia sieci oraz świadczenia usług PROMAX. 

 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprawdziwości złożonego oświadczenia będę zobowiązany/a do naprawienia wszelkich 

szkód, jakie PROMAX poniesie w związku z nieprawdziwością oświadczeń złożonych w niniejszym dokumencie, tj. w szczególności do 

wyrównania PROMAX wszelkich kosztów poniesionych w związku z roszczeniami właścicieli wyżej wymienionej nieruchomości (loka-

lu/obiektu), kosztów bezumownego korzystania, kosztów przywrócenia do stanu poprzedniego, kosztów usunięcia zainstalowanych urzą-

dzeń oraz wszelkich innych szkód wynikłych z braku tytułu prawnego osoby składającej oświadczenie do nieruchomości (lokalu/obiektu). 

Zobowiązanie powyższe nie ogranicza prawa PROMAX do dochodzenia innych roszczeń przysługujących PROMAX na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania PROMAX o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości / 

obiektu / lokalu, w szczególności o utracie tytułu prawnego. 

 

       

     Imię i nazwisko 
(data, czytelny podpis abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji) 

 

        

        

 
1 * Podane dane osobowe pozostają zgodne z danymi przekazanymi w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy abonenckiej. Zmiany lub uzupełnienia będą uważane za wykonanie przez 

Abonenta prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych jest przekazywana przy zawarciu Umowy 

abonenckiej. 
2 dotyczy tylko Abonentów prowadzących działalność gospodarczą. 
3 dotyczy osób fizycznych. 
4 proszę zaznaczyć znakiem X. 

 

 


