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Dane składającego oświadczenie:                             Bolesławiec, dn. ……………………………….. 

……………………………..    

 
…………………………….. 

 

/nr dowodu osobistego, data wydania, przez kogo wydany/ ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

/nr dowodu osobistego, data wydania, przez kogo wydany/  …………………………………………………………………………….............................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(dot. przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego)* 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na wejście na teren działki nr ………….. obr. ……… – …………………………………………………  

i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z ułożeniem przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*, zgodnie 

z trasą wskazaną na podpisanym przez Oświadczającego załączniku graficznym, stanowiącym integralną część 

niniejszego oświadczenia, pod warunkiem  przywrócenia terenu do stanu jak przed robotami. 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną eksploatację przez Inwestora i PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. ułożonego przyłącza 

wodociągowego/kanalizacyjnego*, polegającą na konserwacji i usuwaniu awarii, pod warunkiem każdorazowego 

przywrócenia terenu do stanu jak przed robotami. 

3. Oświadczam, że poinformuję przyszłego właściciela działki o treści niniejszego oświadczenia.  
           

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) informuję, 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 numerem 

tel. 75 734 10 10  lub 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) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie 

przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, tj. wykonawcom inwestycji budowlanych, 

w zakresie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umów przyłączeniowych, umów o dostawę wody 

i odbiór ścieków, związanych z powyższym dokumentów księgowych, jak również postępowań na drodze sądowej, 

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) jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem osoby, której dane przetwarza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu 

Sp. z o.o., ciąży na Pani/Panu obowiązek przekazania niniejszej informacji administratora danych także tej osobie, która udzieliła 

Pani/Panu pełnomocnictwa, 

8)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania nowych 

przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych, umożliwiających dostarczanie usług dla nowych i dotychczasowych klientów. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
       /czytelny podpis osoby/osób składającej/składających oświadczenie/ 

 

Potwierdzenie autentyczności podpisu właściciela działki przez Inwestora/Pełnomocnika Inwestora*. 

Niniejszym oświadczam, że podpis właściciela działki złożony w mojej obecności jest autentyczny. 

/imię i nazwisko/……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
       

/adres zamieszkania/…………………………………………………………………………………...................................................................................... 

 
/nr dowodu osobistego, przez kogo wydany/ ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

/czytelny podpis osoby stwierdzającej autentyczność podpisu składającego oświadczenie/ ………………………………………………………………... 
 

 

Zgodnie z art. 233 i 270 KK składanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do 5 lat. 

 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iodo@pwik.boleslawiec.pl

