
___________________, dnia _________________ 

(miejscowość, data)                     

 

______________________________________________________ 

      (nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela nieruchomości) 

 

______________________________________________________ 

                                               (adres) 

 

______________________________________________________ 

                                               (adres) 

 

______________________________________________________ 

                                              (telefon) 

 

OŚWIADCZENIE  

o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

 

 Jako właściciel / współwłaściciel* działki/-ek* nr _____________________________________________________, 

 

położonej/-ych* w _____________________________, przy ulicy _________________________________________________, 
 

dla której/-ych* Sąd Rejonowy w ______________________________________________________________________________,  

 

prowadzi księgę wieczystą nr KW _________________________________________________________________________, 

oświadczam, że po zapoznaniu się z informacją o planowanej inwestycji dotyczącej budowy sieci 

wodociągowej / kanalizacyjnej* oraz z jej wstępnie zaplanowaną trasą przebiegu, według szkicu graficznego 

stanowiącego załącznik do niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na nieodpłatny wstęp na teren ww. 

działki/-ek* przez Wykonawcę robót w celu wykonania prac związanych z budową ww. sieci, uprawniającą 

do  złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 2351) Inwestorowi: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca robót powiadomi 

właściciela / współwłaściciela* działki/-ek o przewidywanym terminie wejścia na przedmiotową działkę. Inwestor 

zobowiązuje się do uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

 

 

__________________________________________ 

(podpis osoby składającej oświadczenie)           

Załącznik: szkic graficzny z planowanym przebiegiem sieci. 

 

(*) niepotrzebne skreslić 



 

Oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ww. drugostronnym 
oświadczeniu wyrażającym zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji wymienionej w nim inwestycji. 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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) 
zostałem/-am poinformowany/-a, że: 

− Administratorem danych osobowych jest __________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________; 

− dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 
w celu realizacji ww. inwestycji; 

− dane mogą zostać powierzone podmiotom podwykonawczym wyłącznie w celu realizacji ww. inwestycji; 

− mam prawo dostępu do podanych danych, ich poprawiania, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania, jeśli 
istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości podanych danych osobowych oraz wnioskowania 
o zaprzestanie dalszego ich przetwarzania lub usunięcie, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody lub realizacji 
obowiązku prawnego, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

− kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest: 

 

– pod nr telefonu ______________________________, 

 

– pod adresem e-mail: _________________________, 

 

– pod adresem Inwestora; 

− dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: 
– dostawcom usług IT z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności 
działania systemów informatycznych, 
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, 
– organom i służbom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę 
prawną oraz  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przy czym przed udostępnieniem danych Administrator 
zweryfikuje legalność takiego żądania; 

− dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji ww. inwestycji, po czym zostaną zarchiwizowane 
i  przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 
w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych; 

− dane nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka; 

− Administrator danych nie będzie ich przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 

 

__________________________________________ 


