OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O POSIADANIU ZGODY WSPÓŁWŁAŚCICIELA(I) NIERUCHOMOŚCI NA ZAWARCIE UMOWY
Ja niżej podpisany(a):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy w przypadku osoby prawnej)

zamieszkały:
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
(adres zamieszkania lub siedziba – kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, mieszkania)

PESEL : ………………………………………………………………………..

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr …………..………………… w obrębie…………………..…………………… położonej
w miejscowości ….………………………………………………………………ul. .………………………………………….……………..……..….
WSPÓŁWŁASNOŚĆ
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do korzystania z nieruchomości jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(wskazać dokument, z którego wynika tytuł do korzystania z nieruchomości)

Mój udział we współwłasności wyżej opisanej nieruchomości wynosi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie udziału we współwłasności)

Współwłaścicielem/Współwłaścicielami∗ nieruchomości opisanej powyżej jest/są:
………………………………………………………………………………………………………………- ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………- …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………- ………………………………………………….
( wskazanie współwłaścicieli – nazwisko i imię lub nazwa oraz adres)

(określenie udziału we współwłasności)

Oświadczam, że posiadam zgodę współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli∗ na zawarcie umowy o
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków∗.

Oświadczam, że dane wskazane powyżej zgodne są ze stanem faktycznym i prawnym. Świadomy(a)
jestem 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)

Niewłaściwe skreślić

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO,
informujemy:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Osiu : tel. 52 33 29 896, e-mail biuro@gzkosie.pl

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobwe24h@wp.pl

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
- wykonania umów, której jest Pan/Pani stroną,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
prawa.

5.

Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

……………………………………….

……………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis)

