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WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU
1.Wnioskodawca (inwestor/projektant, pełnomocnik inwestora / projektanta)*

4. Miejscowość i data

Formularz

Kartuzy, dnia

F5

5. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w
imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Starosta Kartuski
STAROSTWO POWIATOWE w KARTUZACH
ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy
6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
2. Dane kontaktowe: numer telefonu/adres poczty elektronicznej**

G.6630.
DOO.

1

3. Płatnik (pełny adres, NIP)

7. Określenie przedmiotu uzgadniania

Projekt sieci uzbrojenia terenu

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów):
przewód benzynowy
przewód ciepłowniczy
przewód elektroenergetyczny
przewód gazowy
przewód kanalizacyjny
przewód naftowy

Projekt przyłącza

przewód telekomunikacyjny
przewód wodociągowy
przewód niezidentyfikowany
przewód inny………………………………..
urządzenie techniczne związane z siecią
budowla podziemna

Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów):
przewód benzynowy
przewód ciepłowniczy
przewód elektroenergetyczny

przewód telekomunikacyjny
przewód wodociągowy
przewód niezidentyfikowany

przewód gazowy

przewód inny………………………………..

przewód kanalizacyjny
przewód naftowy

urządzenie techniczne związane z siecią
budowla podziemna

Dodatkowe informacje:

Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem
gmina……………………………………………………………………………………………………………………………………
obręb…………………………………………………………………………………………………………………………………..
działka…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Do wniosku załączam następujące dokumenty

1. 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
2. lokalizację przestrzenną obiektów sieci uzbrojenia terenu (współrzędne lub plik dxf2000 lub dgn/rdl v7)
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeśli wniosek składa pełnomocnik inwestora / projektanta* oraz potwierdzenie uiszczenia
opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
4. Inne:.............................................................................................................................................................................
9. Sposób odbioru

osobisty
wysyłka na adres jak w nagłówku/ inny * ………………………………………………………………………………..
10. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy

Zgodnie z art. 28bb ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późń zm.) wyrażam zgodę na doręczanie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zawiadomień o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, zawiadomień o zmianach w
usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, ustalonych podczas narady
koordynacyjnej, zawiadomień o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej, na wskazany adres e-mail ***:.......................................................................

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy2

Informacja: W przypadku wyrażenia zgody, dowodem doręczenia zawiadomień jest potwierdzenie transmisji danych.
WNIOSKODAWCA

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy2
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Wniosek kompletny / niekompletny (wypełnia Starostwo)
Braki:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

data

podpis

12. Potwierdzenie odbioru kompletnej dokumentacji

data

podpis

Przypisy:
1. Wypełnić jeśli płatnik jest inny niż inwestor / projektant.
2.

*

Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w
przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację
wnioskodawcy w tym systemie.
Niepotrzebne skreślić

**

Informacja nieobowiązkowa

***

Zgoda dobrowolna

Wyjaśnienia:
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi informacje, których nie uda się zamieścić w
formularzu.
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