
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji             NBOK-U-Z01 

„WODNIK”  Spółka z o.o.        

                            58–560 Jelenia Góra, Plac Piastowski  21  

 

 

 

 

         

  

 Jelenia Góra, ……………………………………  
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TYTUŁU PRAWNEGO  

DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI 

 

dotyczy nieruchomości:  

w Jeleniej Górze przy ul. ………………..……………..….…………...…………. nr nieruchomości…………....…nr lokalu* ............... 

 

1.  Dane osoby oświadczającej/osób oświadczających: 

Imię i nazwisko*/nazwa podmiotu gospodarczego* ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL*: ………………………………………………………… 

NIP*: ……………………………………………………………… 

REGON*:………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego*: ……………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania lub zameldowania: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.  Oświadczam(y), że 

 

A. Posiadam(y) tytuł prawny do ww. nieruchomości, wynikający z*: 

(proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem) 

 prawa własności, 

 prawa współwłasności, 

  najmu, 

  dzierżawy, 

 użyczenia, 

  spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

  użytkowania wieczystego, 

  inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

Rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości oraz nazwa instytucji wydającej 

dokument: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Nie posiadam(y) tytułu prawnego do ww. nieruchomości*. 

 

  postępowanie spadkowe w toku**,  

  inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………... 

 

 

** Po zakończeniu postępowania spadkowego zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego 

tytuł prawny do w/w nieruchomości. 

   

3. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i jestem 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………… 

Podpis(y) oświadczającego/oświadczających 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej 
Górze, Pl. Piastowski 21. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  jest możliwy pod numerem 

tel. 75 73 03 555 lub adresem email iod@wodnik.net.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane 

przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego). 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania 
usługi. 
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