
OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

Ja niżej podpisany1(a) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko osoby wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku osoby prawnej) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania lub siedziba – kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, mieszkania) 
 
 
oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr ………………… w obrębie………………………… położoną w 

miejscowości ….……………………………………. wynikający z prawa2: 

□ własność 

□ współwłasności  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – nazwisko i imię lub nazwa oraz adres) 
wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacji sanitarnej / zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków3 

□ użytkowania wieczystego 

□ trwałego zarządu ………………………………………………………………………………………… 4 

□ stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawa, najem przewidujący uprawnienia do zawarcie umowy o 
dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków) 

□ korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 5 

□ inne (określenie formy prawnej np. pełnomocnictwo, itp.) ……………………………………………… 
 
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do korzystania z nieruchomości jest: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać dokument, z którego wynika tytuł do korzystania z nieruchomości) 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
 

 
 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 

………………………………………. 
(podpis) 

 

 
1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 
2 Odpowiednie zaznaczyć „x”. 
3 Należy załączyć zgodę współwłaścicieli na piśmie. 
4 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
5 Proszę opisać stan faktyczny. 



Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku z siedzibą przy ul. Granicznej 
3A moich dodatkowych danych osobowych w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku oraz zawarcia umowy 
o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo 
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym 
celu.  

 

 
 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 

………………………………………. 
(podpis) 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), informujemy, iż 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 
Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: iod@kpwik.krasnik.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej na okres ewentualnego 
dochodzenia roszczeń z umowy wynikających. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 
a. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz 

poprawności działania systemów IT, 
b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, 
c. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub do 
korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 
rozpatrzenia niniejszego Wniosku, ale ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu. 
 

 


