Oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany(a)1).............................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby /pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na budowę
lub dokonującego zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego)

legitymujący(a) się....................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a).................................................w...........................................................................................
(data)

(miejsce urodzenia)

zamieszkały(a).........................................................................................................................................
(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, z późn. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ................................ w obrębie ewidencyjnym
................................. w jednostce ewidencyjnej ..........................................................................................,
na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności zgodnie z księgą wieczystą nr …………………………………………………………………..
aktem notarialnym nr …………………………………. z dnia ………………………………………………..
decyzją nr ……………………………………………… z dnia ………………………………………………..
2) współwłasności zgodnie z księgą wieczystą nr……………………………………………………………
aktem notarialnym nr ……………………………….. z dnia ………………………………………………….
decyzją nr ……………………………………………. z dnia ……………………………………………….....
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem
budowy/wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia .............................................................................,
3) użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr ……………………………………………….
aktem notarialnym nr………………………………….. z dnia ………………………………………………..
decyzją nr ……………………………………………… z dnia …………………………………………………
.................................................................................................................................................................,
4) trwałego zarządu2) ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................,
5) ograniczonego prawa rzeczowego2) ....................................................................................................
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i wznoszenia
obiektów budowlanych2) ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane 3) ………………………………………………………………………
7) .............................................................................................................................................................
(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ..............................................do reprezentowania osoby
prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres osoby prawne/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej)

.................................................................................................................................................................,
upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane w jej imieniu.
Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych

2.

3.
4.

5.

6.

7.

jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze jakim jest realizacja zapisów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz
miast Piastów i Pruszków przyjęty uchwałą nr XXXVII/1130/2008 rady miasta stołecznego
Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 141, poz. 4984).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji
technicznej.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uzgodnienia dokumentacji
technicznej. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uzgodnienia dokumentacji technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

..........................................................................
miejscowość,

.....................................................................
data podpis(y)

1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej.

