
 
 

OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
W przypadku większej liczby właścicieli nieruchomości, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie. 

 

1. Dane właściciela nieruchomości (w tym adres zamieszkania lub siedziby):  
 

Jan niżej podpisany(a):.................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości) 

 
kraj: ............................... województwo: ...............……………… powiat:.....................................................................  
 

miejscowość:.......................................................................ulica:................................................................................ 
 

nr domu: .............. nr lokalu: .............. kod pocztowy:…..........................telefon/e-mail:……...................................... 

 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):  
.........................................................................................................................……………….…………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  
Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna):  
 
rodzaj dokumentu: ............................................. seria i nr dokumentu: ...................................................................... 
 
organ wydający dokument:....................................................................PESEL:......................................................... 

 
OŚWIADCZAM 

 
że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością nr ewid. dz. ……...………w miejscowości 
…….……….……………………………………….……… 
 
 przy ul…………………………. Nr domu……...,wynikające z tytułu (wybrać i wypełnić właściwie – w przypadku pkt. 1 podkreślić):  

 

✓ własności,  
 

✓ współwłasności¹……………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….……….………...………………………………… 

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

✓ ograniczone prawo rzeczowe²…………………………..………………………………………………………………..  

✓ użytkowania wieczystego³………………………………………………………………………………………………….  
(wskazanie współużytkowników – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

✓ inne…………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 
nieruchomością      
………..……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

(np. nr Aktu Notarialnego, nr księgi wieczystej) 
 

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

1) Administratorem danych osobowych składającego oświadczenie jest Pomiechowskie Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Wkra” sp. z o.o. w Pomiechówku, ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 
iod@pomiechowek.pl.   

mailto:iod@pomiechowek.pl


 
 

2) ADO przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest niezbędność wykonania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem, a także 
realizacja obowiązków ustawowych  (art. 6 ust. lit. b oraz c RODO). 

3) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z ADO przetwarzają dane osobowe.  

4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku, okresu wygaśnięcia roszczeń 
związanych z wnioskiem oraz okresu przechowywania dokumentacji rachunkowej określonej przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.   

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych składającemu oświadczenie przysługują uprawnienia: 
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do żądania sprostowania 
(poprawiania) danych osobowych; do żądania usunięcia danych osobowych; do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).  

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy.  
 
 
 
 

 
¹ Należy dołączyć zgodę współwłaściciela  
² Należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości                                           …………………………………………………………………………. 
³ Należy dołączyć zgodę współużytkownika nieruchomości                                      Data oraz czytelny podpis właściciela nieruchomości 

                                                                                   
 


