
WNIOSEK O UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU  
NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ 

 
1. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy  (inwestor / projektant)  5. Miejscowość i data 

   
 Polkowice,  dn. ............................................ 

6. Adresat wniosku i nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w 
imieniu organu organizuje narady koordynacyjne 

2. Adres miejsca zamieszkania/ Adres siedziby wnioskodawcy   

Starosta Polkowicki 

ul. św. Sebastiana 1 

59-100 Polkowice 
 

  

3. NIP, REGON (firma) lub PESEL 

 
 

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu  oraz adres poczty 
elektronicznej e-mail 

 

DG. GiK. 6630.1. ...................   Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

8. Pełnomocnik wnioskodawcy 

 Imię, nazwisko: 

 

 Adres: 

 

 

9. Przedmiot wniosku 

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

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji: 

sieć:  przyłącze: 

  elektroenergetyczna:  - eN   - eS    - eW   - oświetlenie   elektroenergetyczne:   - eN    - eS     - eW 

 gazowa:     - gn     - gs      - gw  gazowe:     - gn     - gs      - gw 

 wodociągowa  wodociągowe 

 kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej  kanalizacji deszczowej 

 telekomunikacyjna  telekomunikacyjne 

 ciepłownicza:     - cn    - cw 

 benzynowa 

 ciepłownicze:    - cn    - cw 

 benzynowe 

 inna .......................................  inne ....................................... 

Suma sieci (ilość w szt.): ...................................... Suma przyłączy (ilość w szt.) ...................................... 

10. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek 

 
Gmina/Miasto , ………………………………………………… Obręb ewidencyjny:   nazwa i numer  ..................................................................................... 

Działki ewidencyjne nr: ....................................................................................................................................ul. ................................................................... 

11. Sposób zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej 

 Wyrażam zgodę na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany 

adres elektroniczny, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………   

                   (art. 28bb. 1  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami). 

12. Sposób przekazania dokumentacji z narady koordynacyjnej 

 
 odbiór osobisty w siedzibie organu 

 wysyłka na adres jak w nagłówku 

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

      Sposób zapłaty:         gotówka /  przelew 

Załączniki  

1. 2 egz. planu sytuacyjnego  z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów 
projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta; 

2. przebieg projektowanych sieci pliku .dxf  lub w pliku .txt (wraz szkicem poglądowym),  w układzie współrzędnych PL-2000 (strefa 5); 

3. upoważnienie/pełnomocnictwo (kopia) w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik inwestora lub projektanta; 

Przypisy PODPIS WNIOSKODAWCY /wypełnia przy składaniu wniosku/ 

  

Termin narady koordynacyjnej zostanie wyznaczony po uiszczeniu opłaty za 

uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu i przedłożeniu 

dowodu wpłaty do urzędu (osobiście lub elektronicznie na adres e-mail). 

 

  

 

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis inwestora/projektanta lub pełnomocnika 

Dokument Obliczenia Opłaty – wypełnia adresat wniosku WNIOSKODAWCA /wypełnia przy odbiorze/ 

  
Uzgodnione dokumenty otrzymałem dnia: ................................................... 

 

……………………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko oraz podpis  

 


