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DRUK 
NR 4 

Skoczów, dnia .......................................................... 

 
 
 
 
............................................................................ 

   /data wpływu / 

WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA BRANŻOWEGO / UZGODNIENIA PROJEKTU PRZYŁĄCZA KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

DANE INWESTORA  
Nazwa firmy /imię i nazwisko /1 
 
  
......................................................................................................................................................................... 

Adres siedziby / zamieszkania 

 
 
......................................................................................................................................................................... 

Inwestor oświadcza, że jest:2 
                                Właścicielem nieruchomości             Współwłaścicielem – udział ................................. 
 
                                Zarządcą                                          Dzierżawcą 

Dane kontaktowe /osoba uprawniona do odbioru pisma 
Imię i nazwisko / adres ................................................................................................................................................ 
 
nr tel. .................................................................  LUB  e-mail  ................................................................................. 

DANE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI 
Rodzaj instalacji  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                
Lokalizacja / adres projektowanej instalacji 
 
........................................................................................................................... 

Nr działki/ek,  obr.  
 
................................................... 

Do wniosku załączam: 
a. Projekt zagospodarowania terenu.  
b. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, w szczególności w przypadku 

właścicieli, lub użytkowników wieczystych aktualny odpis z księgi, a w przypadku innych osób umowę, na podstawie której korzystają 
one z nieruchomości. W sytuacji nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – opis stanu prawnego i dowody potwierdzające 
opisany stan prawny, w szczególności uprawdopodobnienie korzystania z nieruchomości. 

c. Aktualny KRS, lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów gospodarczych. 
d. Pełnomocnictwo inwestora - jeśli dotyczy. 

 
e. ................................................................................................................................................................. 

 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje, że: Administratorem Pani/a 

danych osobowych jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów 

1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontakt listowny na adres administratora, telefoniczny 

pod nr tel.: 33 479 94 70, e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl. 

2. Celem zbierania danych jest realizacja złożonych przez Pana/i wniosków a zarazem jest niezbędne, w związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku, do wykonania 

określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 

3. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa.  

4. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez 

okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że ich przetwarzanie przez okres dłuższy będzie wymagane przez obowiązujące przepisy. 

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jednakże żądanie usunięcia danych 

uniemożliwi rozstrzygnięcie wniosku.  

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na jej wycofanie co uniemożliwi 

rozstrzygnięcie wniosku. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji wniosku. 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Oświadczam, iż poinformowano mnie o konieczności zapłaty należności za usługi według aktualnie obowiązującej stawki za wykonanie uzgodnienia 
branżowego w przypadku, gdy w zakresie opracowania występują urządzenia będące w posiadaniu SKO-EKO, bądź są projektowane, zatwierdzone ostatecznym 
pozwoleniem na budowę, wraz z wrysowaniem tych urządzeń na projekt zagospodarowania.

 

Podpis: 
 
…………………………………………………………… dnia ……………………………………………  ………………………………………………………… 
                                 miejscowość                                                 podpis 

 

 

1 – niepotrzebne skreślić 
2 – zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

http://www.sko-eko.skoczow.pl/
mailto:biuro@sko-eko.skoczow.pl
mailto:abi@sko-eko.skoczow.pl

