
 

 
1. Właściwe podkreślić. 
2. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
3. Właściwe zaznaczyć. 
4. Za dobrowolną zgodą Odbiorcy 
5. Podać w przypadku osoby prawnej 

 

 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TYTUŁU PRAWNEGO DO KORZYSTANIA Z LOKALU / OBIEKTU / 
NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEGO(EJ)1) 

Adres                                          

Dane osoby oświadczającej / osób oświadczających: 

Imię                                   

   Nazwisko                                   

                      i / lub nazwa                                   

                                                                              

                       NIP5)                                   

                       REGON2) oraz PKD2)                                   

                      Miejscowość / kod 
pocztowy 

                                  

                      Ulica / numer domu / 
lokalu 

                                  

                                            Telefon kontaktowy4)                                   

                      Adres e-mail4)                                   

1. Oświadczam(y), że:1), 3) 
1.1. Posiadam(y) tytuł prawny do korzystania z wyżej 

wymienionego(ej) nieruchomości / obiektu / lokalu, 
wynikający z : 
□   prawa własności 
□   prawa współwłasności 
□   prawa użytkowania wieczystego 
□   spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
□   umowy najmu 
□   umowy dzierżawy 
□   umowy leasingu 
□   umowy użyczenia 
□   inne   ………………...…………………..………………. 

W przypadku posiadania prawa współwłasności: 
□  posiadam(y) zgodę wszystkich współwłaścicieli na 

użytkowanie/korzystanie z ww. lokalu/nieruchomości 
□  nie posiadam(y) zgody wszystkich współwłaścicieli 

na użytkowanie/korzystanie z ww. lokalu/ 
nieruchomości 

1.2.  □ Nie posiadam(y) tytułu prawnego do korzystania  
z wyżej wymienionego(ej) nieruchomości / obiektu / 
lokalu. 

2. Przyjmuję(emy) do wiadomości, że złożenie 
oświadczenia niezgodnego z prawdą może  
 

 
  
Miejscowość, data ................................................................................ 

 

spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, 
w szczególności odpowiedzialność finansową, również w 
przypadku roszczeń osób trzecich wobec spółki Śremskie 
Wodociągi, związanych z faktem zawarcia umowy z osobą, która 
nie posiadała tytułu prawnego do wskazanej(ego)powyżej 
nieruchomości / obiektu / lokalu. 

3. Zobowiązuję(emy) się do niezwłocznego informowania spółki 
Śremskie Wodociągi o wszelkich zmianach w zakresie tytułu 
prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, w szczególności  
o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję(emy) do 
wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może 
spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa 
powyżej. 

4. Przyjmuję(emy) do wiadomości, że: 
a) administratorem danych osobowych podanych w niniejszym 

oświadczeniu jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Parkowa 
8, 63 – 100 Śrem, 

b) dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia umowy 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

c) składającemu(ącym) oświadczenie przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

d) prawo przetwarzania danych w ww. zakresie wynika z art. 23 
ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.2016.922, z póżn. 
zm.).  

 
 
 
 

                            ................................................................................................ 
                                                                                 /Podpis(y) oświadczającego / oświadczających 
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