
  

 
 

Szczecin dn. ........................ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany(a)................................................................................................................, 
(imię i nazwisko abonenta) 

  
posiadający PESEL/NIP ..........................................................................................................., 
      (podać, o ile posiada) 

 
legitymujący(a) się ...................................................................................................................., 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego) 

 
urodzony(a) ...................................................w............................................................., 
                                   (data)                                                         (miejsce) 
 
zamieszkały(a) .........................................................................................................................., 
(adres) 
 
oświadczam, że posiadam następujący tytuł prawny do lokalu położonego 
w .................................................. przy ul. ..........................................................................: 
      (adres instalacji usług telekomunikacyjnych) 
 
- własność 
- współwłasność z ............................................................. 
- użytkowanie wieczyste 
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
- lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 
- najem (zawarta z  .............................................................) 
- użyczenie (zawarta z  .............................................................) 
- inny tytuł prawny – jaki? .............................................................. 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że: 
- poprzez złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem upoważniam Grzegorza 
Wróblewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Opto-Tech Grzegorz 
Wróblewski z siedzibą w Pyrzycach do uzyskania u właściwego podmiotu (wspólnoty 
mieszkaniowej – zarządu lub wspólnoty, właściwej spółdzielni mieszkaniowej, wynajmującego, 
użyczającego) potwierdzenia posiadanego przeze mnie tytułu prawnego do lokalu. 

 
 

Podpis abonenta 
 

 
…................................ 



  

Podpisuje właściciel lokalu lub posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wyłącznie w przypadku, gdy abonent 
(osoba zawierająca umowę o świadczenie usług) nie jest właścicielem lokalu lub nie posiada do niego 
spółdzielczego prawa do lokalu, a zgoda nie wynika z innego dokumentu (np. umowy, odrębnego 
oświadczenia etc.)] 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
przez ww. z Opto-Tech Grzegorz Wróblewski(operator) oraz doprowadzenie do lokalu 
i wykonanie oraz instalację w lokalu przyłącza sieci szerokopasmowej telekomunikacyjnej 
światłowodowej w technologii FTTH (fiber to home) – PON (passiveoptical network) i na 
wykonanie związanych z tym prac przez osoby upoważnione przez operatora lub przedstawiciela 
operatora. 
 
 
 

Podpis właściciela lokalu 
 
 

................................... 
  



  

 
[kopia dla właściciela lokalu] 

 
Podpisuje właściciel lokalu lub posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu wyłącznie w przypadku, gdy abonent 
(osoba zawierająca umowę o świadczenie usług) nie jest właścicielem lokalu lub nie posiada do niego 
spółdzielczego prawa do lokalu, a zgoda nie wynika z innego dokumentu (np. umowy, odrębnego 
oświadczenia etc.)] 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
przez ww. z Opto-Tech Grzegorz Wróblewski (operator) oraz doprowadzenie do lokalu 
i wykonanie oraz instalację w lokalu przyłącza sieci szerokopasmowej telekomunikacyjnej 
światłowodowej w technologii FTTH (fiber to home) – PON (passiveoptical network) i na 
wykonanie związanych z tym prac przez osoby upoważnione przez operatora lub przedstawiciela 
operatora. 
 
 
 

Podpis właściciela lokalu 
 
 

................................... 
 
 
 
W razie potrzeby uzyskania szerszych informacji Operator prosi o kontakt:  
Opto-Tech Grzegorz Wróblewski - Biuro Obsługi Klienta, ul. Ledóchowskiego 19 (I piętro),  
71-004 Szczecin 
 
czynneponiedziałek-piątek 8:00-16:00 
 
tel. (+48) 785 507 888 
biuro@opto-tech.pl 

 


