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Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y/ 		 jako
właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty* niżej podanej działki, w związku z

		
wyrażam zgodę Inwestorowi1, tj. 		
na zainstalowanie
i pozostawienie w gruncie przewodu sieci wodociągowej* i sieci kanalizacyjnej*,
na terenie działki/działek* nr
j. ewid.

obr.
objętej/objętych* księgą wieczystą

na części działki2 		

		
- zgodnie z załączoną do niniejszego oświadczenia mapą ewidencyjną/mapą zasadniczą i planem zagospodarowania terenu, z naniesionym projektowanym przebiegiem sieci wodociągowej* i sieci kanalizacyjnej*, który akceptuję,
oraz wyrażam zgodę na:
1. Pozostawienie pasa technologicznego, o szerokości 1,0 m licząc od krawędzi przewodu sieci po każdej z jego
stron, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w obszarze
pasa technologicznego dopuszcza się lokalizację określonych typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci
uzbrojenia terenu) w uzgodnieniu z WMK S.A.
2. Zapewnienie nieograniczonego w czasie i miejscu, niezakłóconego i nieutrudnionego dostępu do sieci służbom
WMK S.A. lub podmiotom przez WMK S.A. upoważnionym, (prawo dostępu), w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania
awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości.
Po zakończeniu robót Inwestor jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.
Równocześnie oświadczam, że przed rozpoczęciem budowy sieci ustanowię służebność przesyłu w formie aktu
notarialnego na rzecz WMK S.A., w zakresie o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.
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wpisać Inwestora

1
2

wpisać charakterystykę: północnej, południowo-zachodniej, itp., w odległości około x [m] od granicy działki, na odcinku x [m] itp.
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Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (WMK S.A.) informuje, że jest administratorem danych osobowych
przekazanych w związku z niniejszym oświadczeniem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wodociagi.krakow.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez WMK S.A. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu oświadczenia, w tym
obowiązków prawnych ciążących na WMK S.A., wykonania przez WMK S.A. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia
i wykonania umowy, a także podjęcia przez WMK S.A. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez WMK S.A. działań
związanych z przedmiotem oświadczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres: iod@wodociagi.krakow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem oświadczenia oraz okres wykonania umowy, a także przez
okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom
zależnym WMK S.A., podmiotom świadczącym na rzecz WMK S.A. usługi doradcze, kancelariom notarialnym, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WMK S.A. oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WMK S.A. pod adresem:
https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html.

Otrzymują:
1 egz. Właściciel działki
1 egz. Inwestor
1 egz. WMK S.A.

Kraków, dnia
własnoręczny podpis, stanowisko lub pieczątka
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