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OŚWIADCZENIE 
(dotyczy budowy kanalizacji deszczowej) 

 

W związku z realizacją przez Katowickie Inwestycje S.A. (Inwestor) z siedzibą  
w Katowicach, przy ul. Wandy 6, Projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w mieście Katowice” w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Sobocińskiego i sąsiednich.” 

 
oświadczam/y, że zgodnie z ewidencją gruntów/księgą wieczystą nr……….……………… 
właścicielem / użytkownikiem wieczystym / użytkownikiem / spadkobiercą*  nieruchomości 
gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ………….. km ……… obręb 
……………………… przy ul… …………………….………. Nr …….. jest¹: 
 

1Imię  i nazwisko  
 

Adres zamieszkania Telefon kontaktowy 

   
   
   
 
1. Niniejszym oświadczam/y, że z terenu ww. nieruchomości aktualnie do sieci 

kanalizacyjnej odprowadzane są* : 
a) wyłącznie ścieki sanitarne 
b) wyłącznie wody deszczowe i drenażowe  
c) ścieki sanitarne oraz wody deszczowe i drenażowe  

d) nie dotyczy – brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
 

2. W związku z realizacją inwestycji j.w polegającej na budowie nowego kolektora 
deszczowego i przekształceniu (adaptacji) istniejącego na kolektor sanitarny jako 
właściciel / użytkownik wieczysty / użytkownik / spadkobierca* ww. nieruchomości:  

a) wnioskuję o wykonanie sięgacza kanalizacji deszczowej oraz deklaruję 
wykonanie we własnym zakresie nowej instalacji kanalizacji deszczowej 
umożliwiającej odprowadzanie wód deszczowych z terenu nieruchomości 

b) zobowiązuję się do zagospodarowania wód deszczowych w obrębie swojej posesji 
poprzez odłączenie wód deszczowych i drenażowych z istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej (istniejące przyłącze kanalizacyjne będzie użytkowane jako 
sanitarne). 

*  - niewłaściwe skreślić 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...  
 
 

 
…………………………………….    …………………………………… 
       Podpis Katowickie Inwestycje  S.A.      podpis właściciela nieruchomości 
 

 
Katowice, dnia ……………………..  
 
Załącznik – Plan sytuacyjny opatrzony podpisem Oświadczającego i datą podpisania oświadczenia 
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Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 (zwanego dalej Rozporządzeniem UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą                     

w Katowicach ul Wandy 6. 
2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail  iod@kiwk.katowice.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Spółki, w tym w szczególności 

realizacji projektów związanych uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Katowicach i gospodarowania wodami 
opadowymi             w Katowicach.  

4. Spółka nie przewiduje możliwości przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Okręg Gospodarczy 
określony w Rozporządzeniu UE. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy 
prowadzące postępowanie administracyjne i strony postępowania administracyjnego, w oparciu o stosowne umowy: 
wykonawcy robót budowlanych, biura projektowe, notariusze, kancelarie prawne, rzeczoznawcy majątkowi, biegli 
sądowi, geodeci. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz okres wynikający                          
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
zgodnie z art. 77. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy ze Spółką. 
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

tym profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia UE. 
 


