
     ....……………………., dn. .................................
(miejscowość)

Nazwisko, imię .............................................

Adres .............................................................

…………………………..…………...…......

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

ZEZNANIE
dla ustalenia opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego we wsi ...................................................

Ja ................................................................................................. NIP .........................................
jako właściciel nieruchomości – główny najemca lokalu – świadomy sankcji prawnych wynikających 
z art. 247 §1 Kodeksu Karnego oświadczam:

1. Budynek – lokal mieszkalny, w którym zamieszkuję jest podłączony:
a) do  wodociągu  –  bez  ubikacji  i  łazienki  (brak  kanalizacji),  pobór  wody  ze  zdroju 

podwórzowego lub ulicznego
b) do wodociągu – z ubikacją bez łazienki
c) do wodociągu – zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody
d) do wodociągu – z ubikacją, łazienką, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – 

gaz z butli, elektryczny, bojler)
e) do wodociągu – z ubikacją, łazienką, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, 

kotłowni osiedlowej lub blokowej)

2. W budynku – lokalu zamieszkuje ............. osób.

3. Podlewanie upraw:
a) ogródek przydomowy, działka rekreacyjna ............... m2

b) uprawy w szklarniach i tunelach foliowych ............... m2

c) pieczarkarnie .................. m2

d) chemiczna ochrona roślin .............. m2

4. Do budynku gospodarczego, w którym przetrzymuję zwierzęta jest/nie jest* doprowadzona sieć 
wodociągowa. (*niepotrzebne skreślić)

5. Stan pogłowia zwierząt wynosi:
a) konie .......... szt., źrebięta .......... szt.
b) krowy mleczne i sztuki wyrośnięte.......... szt., bydło mleczne (do 1,5 roku) ........ szt., jałówki i 

bukaty (powyżej 1,5 roku) ......... szt., buhaje ........ szt.
c) świnie – tuczniki ......... szt., prosięta do 4 m-cy ......... szt., maciory z przychówkiem ........ szt., 

knury ......... szt.
d) kozy, owce w tym: dorosłe ........ szt., jagnięta ......... szt.
e) drób – brojlery ......... szt., kury ........ szt., kaczki ......... szt., gęsi ......... szt., indyczki ......... szt.
f) nutrie – chów wodny - sztuki dorosłe ......... szt., matki z młodymi ......... szt.

- chów suchy - sztuki dorosłe ......... szt., matki z młodymi ......... szt.
g) lisy, norki ......... szt., króliki ......... szt.



6. Pojazdy mechaniczne:
traktor, przyczepa ......... szt., samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny ........ szt., 
samochód osobowy ......... szt., inne pojazdy rolnicze ......... szt., silniki (poza elektrycznym do 1 
kW) ......... szt.

7. Warsztaty remontowe, kowalstwo: ilość stanowisk ......... szt.

8. Dla celów remontowo – budowlanych:
płukanie żwiru,  piasku, tłucznia ..........  m3,  wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem 
.........  m3(t),  wykonanie betonu, zaprawy cementowej,  wapiennej,  muru z kamienia ..........  m3, 
wykonanie muru z cegieł ......... szt.

9. Prowadzę zakład usługowy typu ......................................................................................................
zatrudniam ................... osób.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań prawdziwość powyższych 
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

..............................................
(podpis)

Uwaga!
Urząd Gminy zastrzega sobie prawo skontrolowania prawdziwości wyszczególnionych danych, a w 
przypadku stwierdzenia zaniżania stanu zastosuje sankcję wynikającą z Kodeksu karnego.


