
, dnia

 3. REGON lub NIP

tel…………………………………………………………..

email……………………………………………………….

 8. Dane projektanta / inwestora (niepotrzebne skreślić)

 9. Przedmiot wniosku

 11. Sposób przekazania dokumentów

q q

q

q q

q q

 10. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek

Suma sieci:………………

Inna………………………………………………… Inna…………………………………………………

q Elektroenergetyczna

q Kanalizacja sanitarna

q

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej*

GN.6630………………………….               
(Pole wypełnia adresat wniosku)

Imię i Nazwisko……………………………………………………………

Dane kontaktowe:…………………………………………………………

……………………………………………………………………...…….

Adres:…………….…...…………...………………………………………

…………..……………..…………..………...……………………………

………………………………………………….…………………...…….

Wnioskuję o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:

Sieć:

q Gazowa

q Wodociągowa

WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy  5. Miejscowość i data Formularz

Szydłowiec NK
6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Kanalizacja deszcowa

q Telekomunikacyjna

q Ciepłownicza

q

Suma sieci:………………

Przyłącze:

q Elektroenergetyczna

q Gazowa

q Wodociągowa

q Kanalizacja sanitarna

q Kanalizacja deszcowa

q Telekomunikacyjna

q Ciepłownicza

q

…………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………

Powiat: szydłowiecki Obręb ewidencyjny: …………………………………………………………………

Gmina:……………………………………………………...………….. Działki ewidencyjne………………………………………………………………..

odbiór osobisty

wysyłka na adres jak w nagłówku ……………………………….………………………………………………………….

wysyłka na adres: ………………………………..…………………………….

 12. Załączniki

Plan sytuacyjny egz……………………………….

Nośnik cyfrowy (płyta CD) z plikiem tekstowym bądź plikiem dxf 

zawierającym wykaz wsp. pkt. charakterystycznych projektowanej sieci

Pełnomocnictwo*

Otrzymałem dnia………………………….………., plan sytuacyjny egz………………………….…………., protokół z przeprowadzonej narady 

koordynacyjnej oraz ………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 

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

(Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)                

Przypis:

1.

13. OPŁATA (pole wypełnia adresat wniosku)

15. WNIOSKODAWCA (wypełnia przy odbiorze)

Opłatę pobiera się przed uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej na podstawie art. 40d. ust.3 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 

2019 r. 725 ze zm.)

Dokument obliczenia opłaty administracyjnej ………………………………..

14. WNIOSKODAWCA (wypełnia przy składaniu wniosku)

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

.

 (Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

* Jeżeli inwestor jest reprezentowany przez przedstawiciela do wniosku należy załączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.) 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) – zwanego dalej RODO, tut. organ informuje iż 

Państwa dane osobowe przetwarza administrator: Starosta Szydłowiecki 

[kontakt: Starosta Szydłowiecki; pl. Marii Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec].

2.


