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Załącznik do WP - Potwierdzenie tytułu prawnego do
obiektu

Oświadczenie
1. Określenie obiektu:
Nazwa

Adres obiektu
Kod pocztowy

Województwo

Miejscowość

Gmina

Nr administracyjny obiektu

Ulica

Obręb, numery działek

Oświadczam, że:
posiadam tytuł prawny do korzystania z ww. obiektu, wynikający z:
prawa własności,
prawa współwłasności oraz że:
posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji elektrycznej w Obiekcie, urządzeń elektroenergetycznych
i instalacji posadowionych w Obiekcie oraz na budowę sieci elektroenergetycznych niezbędnych dla przyłączenia Obiektu,
nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji elektrycznej w Obiekcie, urządzeń elektroenergetycznych
i instalacji posadowionych w Obiekcie oraz na budowę sieci elektroenergetycznych niezbędnych dla przyłączenia Obiektu,
użytkowania wieczystego,
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
umowy najmu,
umowy dzierżawy,
umowy użyczenia,
Inne:
nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z Obiektu.
2. Zobowiązuję się do okazania na żądanie TAURON Dystrybucja S.A. dokumentu potwierdzającego posiadanie powyższego tytułu prawnego do
korzystania z Obiektu.
3. Oświadczam, że jestem świadomy/-a, że złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia w przedmiocie posiadania tytułu prawnego do Obiektu grozi
odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa (w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą, m.in. finansową). Przyjmuję ponadto do
wiadomości, że odpowiedzialność ta będzie miała miejsce również w przypadku roszczeń osób trzecich kierowanych wobec TAURON Dystrybucja
S.A., a związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. z osobą, która nie posiadała tytułu
prawnego do Obiektu, czy w przypadku, gdy do zawarcia takiej umowy doszło nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do Obiektu.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania TAURON Dystrybucja S.A. o każdej zmianie w zakresie tytułu prawnego do Obiektu,
w szczególności o utracie tytułu prawnego lub zmianie dotyczącej osób posiadających tytuł prawny do Obiektu, przy czym przyjmuję do wiadomości,
iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej.
5. Oświadczam, że wszystkie zamieszczone w niniejszym wniosku dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

Data

Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
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