
      DRUK NR BOK – 10 

 
       ….…………… dnia.. ……..................... 

                        
OŚWIADCZENIE 

 

złożone w dniu .......................................   w miejscowości ............................................... 

przez: 

Imię i Nazwisko ....................................... dowód osobisty nr .......................................... 

Zamieszkały (a)....................................................................................................... .......... 

Imię i Nazwisko ....................................... dowód osobisty nr .......................................... 

Zamieszkały (a)................................................................................................................. 

jako: właściciel/współwłaściciel * 

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

objętej KW...................................oznaczonej jako działka nr..............                    ............................... 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, trwałe posadowienie na nieruchomości 

nr...........................................obj..KW......................................................., 

stanowiącej moją własność/współwłasność*, wodociągu /kanalizacji *  

oraz, że zrzekam się z tego tytułu wszelkich roszczeń, a także zapewnię nieodpłatny dostęp do tego 

wodociągu/kanalizacji* w pasie jego przebiegu, celem prowadzenia eksploatacji, konserwacji i napraw. 

 

Równocześnie zobowiązuję(my) się, że w przypadku zbycia w/w nieruchomości umowie zbycia (sprzedaż, zamiana 

lub inne) zostanie zamieszczona klauzula, że nabywca również wyraża zgodę na nieodpłatną służebność przesyłu 

polegającą na posadowieniu tego wodociągu/kanalizacji* oraz zapewni nieodpłatny dostęp do 

wodociągu/kanalizacji celem jego eksploatacji, konserwacji i napraw, pod warunkiem uporządkowanie terenu i 

doprowadzenia do stanu pierwotnego po każdorazowym wejściu na teren działki. 

*niepotrzebne skreślić                    

                                                                             

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej: 

WPWiK) z siedzibą w Wadowicach. 

Osoba składająca oświadczenie może kontaktować się listownie na adres ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, mailowo 

na adres: sekretariat@wpwik.com, telefonicznie pod numerem 33 82 356 26.  Dane osobowe będziemy przetwarzać w 

celu opisanym w niniejszym oświadczeniu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niniejsze oświadczenie (Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit.c) RODO), 

Dane osobowe Odbiorcy usług, WPWiK może przekazywać:  

 osobom upoważnionym przez WPWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do 

danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie świadczenia usług na przedmiotowym odcinku sieci. Osoba składająca 

oświadczenie ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

      1.......................................................... 
                                                                                                            

                                                            /czytelny podpis/ 
 
 

                                                                                                                               2......................................................... 
                                                                                                           /czytelny podpis/ 
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