
 

 
MZWiK w Sulejówku 

Druk nr 02 – DT  

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 
DLA POTRZEB REALIZACJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO, PODPISANIA UMOWY, ZMIANY UMOWY  

 
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

  
Ja, niżej podpisany(a): 

............................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie warunków technicznych na przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne  lub zmianę umowy) 

 
NUMER PESEL / NIP: ……….................................................................................................................. 

 

zamieszkały(a):...........................................................................................................................................  
                                                                        (dokładny adres) 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)  
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka/(i) nr …………..….…… w obrębie ewidencyjnym ……………………  

przy ul.……………………………………….…… nr ……… na cele budowlane, wynikające z tytułu: 

1) własności, 

2) współwłasności, 

3) użytkowania wieczystego, 

4) trwałego zarządu1, 

5) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów 

budowlanych1 

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

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych i przyjmuję  
do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku 

przy ul. Okuniewskiej 2B. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).  

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących 

przepisach. 
3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku w celu realizacji usługi,  

o której mowa w wyżej wymienionym Regulaminie oraz doręczania innej korespondencji.  
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich niezbędnego sprostowania, uzupełniania lub 

ograniczenia przetwarzania, udostępnienie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ich usunięcia po zakończeniu 

stosunków cywilnoprawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, które należy przesłać na adres Administratora. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że wszelkie ewentualne roszczenia pozostałych współwłaścicieli w zakresie zawarcia umowy  

na dostawę wody /na odprowadzenia ścieków załatwię we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym Wniosku nieprawdy, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

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

                                                                                                                  Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane np. nr aktu notarialnego lub nr księgi wieczystej. 


