ZLECENIE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ W OPEC Sp. z o.o.
Miejsce złożenia wniosku: ul. Opata Hackiego 14, 81–213 Gdynia
A. DANE ZLECENIODAWCY(płatnika faktury)
Zleceniodawca (nazwa firmy / imię i nazwisko)

NIP/
PESEL:
Adres korespondencyjny (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr)

tel.:
e–mail:

B. DANE INWESTORA
Inwestor (nazwa firmy / imię i nazwisko)

Adres korespondencyjny (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr)

tel.:
e–mail:

C. WARUNKI TECHNICZNE
Numer i data wydania warunków technicznych

D. DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Lokalizacja obiektu budowlanego (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr – obręb – nr dz.)

Nazwa inwestycji- opis obiektu budowlanego

E. STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZAKRES UZGODNIENIA
Stadium dokumentacji projektowej (właściwe zaznaczyć)

□ koncepcja projektowa

□ projekt wykonawczy

□ projekt budowlany

□ projekt zagospodarowania terenu

□ inny ………………………………………….
Zakres opiniowania (właściwe zaznaczyć)

□ uzgodnienie sieci ciepłowniczej
□ uzgodnienie węzła cieplnego- własność Inwestora
□ potwierdzenie bezkolizyjnego usytuowania
projektowanych obiektów budowlanych względem
infrastruktury ciepłowniczej

□ uzgodnienie przyłącza ciepłowniczego
□ uzgodnienie węzła cieplnego- własność OPEC Sp. z o.o.
□ inne ………………………………………………………………

Rodzaj uzgodnienia (właściwe zaznaczyć)

□
□
□

wniosek składany po raz pierwszy
przedłużenie ważności uzgodnienia
temat z narady koordynacyjnej z dn. ……………….

□ uzupełnienie wniosku
□ aktualizacja uzgodnienia

F. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam: (obligatoryjne)

□ dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
□ inne………………………………………..

G. OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY / INWESTORA
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zleceniu, przyjmuję warunki płatności za usługi Spółki oraz
przetwarzanie ww. moich danych osobowych.

wyrażam zgodę na

data └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘
…………………………………
(podpis lub /i pieczęć zleceniodawcy / inwestora)

Godziny przyjmowania Interesantów:
poniedziałek: 7:00 – 17:00
wtorek: 7:00 – 15:00
środa: dzień pracy wewnętrznej dział nie obsługuje interesantów
czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: dzień pracy wewnętrznej dział nie obsługuje interesantów
Uzgodnienia wydaje Dział Obsługi Technicznej, ul. Filomatów 3, 81-242 Gdynia

Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213. Inspektor Ochrony Danych (IOD),
tel. 881-641-141, 58 62-73- 837 e-mail: iod@opecgdy.com.pl, adres: 81-242 Gdynia, ul. Filomatów 3. Dane
przetwarzane są w celu realizacji zadań, wynikających z Prawa energetycznego i Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych,
usunięcia, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy przyłączeniowej, usługowej oraz umowy o sprzedaż
ciepła i świadczenie usługi przesyłowej oraz do realizacji tych umów. W przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych przez OPEC narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

