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Biuro Obsługi Klienta 

 Bolesławiec tel. 75 734 10 00, 75 734 10 01 
Lwówek Śląski tel. 75 612 10 08, 75 612 10 67  

Wleń tel. 75 612 10 11 
 e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl 

                                

                 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
                                w Bolesławcu Sp. z o.o. 
        59-700 Bolesławiec ul. Łasicka 17 

 

   
OŚWIADCZENIE 

ODBIORCY O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI 

Miejscowość ………………………………………………….………. Data ………………………………….. 

WNIOSKODAWCA 

Nazwisko i imię/Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Oświadczam, że do chwili uzyskania tytułu prawnego (uregulowania stanu prawnego) do 

nieruchomości/lokalu* położonego w ……….………………………….…………………………. 

przy ul.: ………………………………………………………………………………………………….. 

zobowiązuję się do regulowania wszelkich należności związanych z pobieraniem wody 

i/lub odprowadzaniem ścieków z ww. nieruchomości/lokalu*. 

 

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) informujemy iż: 
 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu 

Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu ul. Łasicka 17, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 

pod adresem e-mail: iodo@pwik.boleslawiec.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
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 nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla 

których dane te są przetwarzane, 
6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

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. 

 
        
 

……………………………………………… 
         (Data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 


