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Nazwisko lub nazwa firmy 

Imię /c.d. nazwa firmy, regon, NIP 

Adres zamieszkania / siedziba 
Miejscowość Kod Poczta 

Ulica Nr budynku Nr lokalu 

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ............................ w obrębie .................... 

położonej w .............................................. przy ul. .......................................................... 

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z :  

1) własności     ☐ 

2) współwłasności    ☐ 

3) użytkowania wieczystego  ☐ 

4) umowy dzierżawy   ☐ 

5) ograniczone prawo rzeczowe ☐ 

wynikające z następujących dokumentów* potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością  ................................................................................................................................................ 

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

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wszelkie ewentualne roszczenia pozostałych współwłaścicieli  w zakresie realizacji 

przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego rozwiążę we własnym zakresie. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

......................................................................                                 ............................................. 
                             (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis) 

 

Administratorem Twoich danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Artyleryjskiej 3. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą 

elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu zawarcia umowy, określenia możliwości przyłączeniowych do sieci, wydania 

warunków technicznych, przyłączenia do sieci oraz ewidencji punktów odbiorczych. Umożliwiamy spełnienie wszystkich Twoich praw 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), tj. prawo 

dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu na wyżej 

określonych zasadach.  
 

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

 
 
* - Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością np. nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego ze 
wskazaniem sporządzającego akt, umowa dzierżawy ze wskazaniem stron, dnia zawarcia i zakończenia trwania umowy itp. 


