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   DEKLARACJA 

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości: …………………………………………… 

2. Adres nieruchomości: ………………………………………………………………….. 

3.  Adres zamieszkania  …………………………………………………………………... 

4. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość*:   ……………… 

5. Czy budynek wyposażony jest w instalację wodociągową 

o Tak 

o Nie 

6. Sposób zaopatrzenia budynku w wodę: 

o Studnia wiercona/kopana 

o Wodociąg prywatny 

o Sieć wodociągowa Spółki 

o Brak 

o Inne……………………….. 

7. Czy budynek posiada łazienkę: 

o Tak 

o Nie 

8. Czy budynek posiada ubikację: 

o Tak 

o Nie 

9. Rodzaj źródła ciepłej wody: 

o Lokalne źródło ciepła (piecyk węglowy, elektryczny itp.) 

o Dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej itp.) 

10. Rodzaj odprowadzanych ścieków: 

o Bytowe (gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej) 
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o Przemysłowe (inne) 

11. Rodzaj prowadzonej usługi (w przypadku budynków mieszkalno-usługowych i usługowych) 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

12. Liczba stałych pracowników (w przypadku budynków mieszkalno-usługowych i usługowych) 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

o Oświadczam,  że  powyższe  dane  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  oraz  zapoznałem  się 
z  treścią  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego:  „Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód     
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

 

 

 

 
 

…………………………………………... ………………………………………… 

data, miejscowość  podpis 

 

 

 

* Zamieszkanie –  miejsce stanowiące punkt koncentracji interesów życiowych określonej osoby, w 

którym spędza czas niezależnie od czasowych nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami, 

interesami lub leczeniem medycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 

informuje się, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi    i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., 

2)  kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – abi@wikkrzeszowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach realizacji usług i archiwalnych, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

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

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy. 
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