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 Wnioskodawca - Inwestor 
Dane do korespondencji

Wypełnić tylko gdy adres do korespondencji jest inny niż
dane Wnioskodawcy / Inwestora*

Nazwisko i Imię / nazwa firmy * 
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwisko i Imię / nazwa firmy * 
(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

Ulica i nr domu Ulica i nr domu

Kod pocztowy Miejscowość Kod pocztowy Miejscowość 

Telefon kontaktowy Adres e-mail Telefon kontaktowy Adres e-mail

W N I O S E K 
o wydanie zapewnienia

(zaznaczyć właściwe)

Adres inwestycji: ................................................................................................................................
(ulica, numer geodezyjny działki)

Rodzaj inwestycji (zaznaczyć właściwe)

□ Budynek mieszkalny
jednorodzinny □ Rozbudowa obiektu

(adaptacja, remont) □ Ogród działkowy

□
Budynek mieszkalny 
w zabudowie szeregowej 
lub bliźniaczej

□ Zabudowa usługowa lub
produkcyjna □ Inne

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

Załączniki:

• Aktualny plan sytuacyjny na podkładach geodezyjnych z nakładką „Sytuacja”

i „Uzbrojenie” z     zaznaczeniem granicy nieruchomości .

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MSK Sp. z o.o. w Imielinie moich danych osobowych w zakresie

niezbędnym  do  opracowania  ww.  zapewnienia.  Jednocześnie  oświadczam,  że  przekazuję  moje  dane  osobowe

całkowicie dobrowolnie (jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji zlecenia).

Oświadczam ponadto, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych

i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

Imielin, dn. .................................................................

Data złożenia wniosku (dd.mm.rrrr) podpis wnioskodawcy* /inwestora* 

 * niepotrzebne skreślić

□

□
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