Imię i nazwisko/firma
____________________________________________________
PESEL/NIP
____________________________________________________
Adres do korespondencji
_________________________________________________
Telefon (opcjonalnie)
____________________________________________________

OŚ 01

Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości
Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ____________
położonej w ___________________________ przy ulicy _________________________________
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z :
❑ własności,
❑ współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię i
nazwisko lub nazwa, adres) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
❑ dzierżawy,
❑ użytkowania wieczystego,
❑ trwałego zarządu,
❑ inne formy prawne (np. pełnomocnictwo) ___________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest:*
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 a) i b) Rozporządzenia.
3. Dane przechowywane są przez 4 lata.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, którym będą one niezbędne do wykonywania
swoich obowiązków, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym na podstawie zawartej
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.
8. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego
webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl lub listownie na adres administratora danych (z dopiskiem „Do
Inspektora Ochrony Danych Osobowych”).

_______________________ ___
miejscowość, data

__________________________
podpis

❑ Odpowiednie zaznaczyć
* Wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (np. nr aktu notarialnego, kancelaria, data zawarcia, księga
wieczysta itp)

