Wodzisław Śl., dnia ………………………
Wnioskodawca (Płatnik) :
…………………………………………..
…………………………………………..

WG.6630.1. ………………………

(nazwa / imię i nazwisko )

Dane adresowe: ………………………..
(adres siedziby / miejsce zamieszkania)

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
dane kontaktowe (telefon, e-mail) *

NIP……………………………………..

STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem
Wydziału Geodezji,
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

WNIOSEK
O KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Wnoszę o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1. Sieci (które podlegają uzgodnieniu zgodnie z art.28 b ust.1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne).
Rodzaj sieci

Położenie (miejscowość, ulica , nr działek)

2. Przyłączy/sieci**: (których uzgodnienie jest uzasadnione - art.28 b ust.7 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne) w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających
z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.
Rodzaj sieci/przyłącza

Położenie (miejscowość, ulica , nr działek)

Inwestor……………………………………………………………………………………………………...
(nazwa / imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr budynku)

Projektant……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, miejscowość, numer uprawnień budowlanych)

Proszę o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.
Wyrażam zgodę na doręczenie pism w postępowaniu (Dokument Obliczenia Opłaty, Zawiadomienie
o naradzie koordynacyjnej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej***
na adres (e-mail): …………………………………………………………………………….
Przesłane Zawiadomienia na wskazany adres e-mail uznaję jako zawiadomienie prawidłowe.

………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
*) informacja nieobowiązkowa
**) niepotrzebne skreślić
***) zgodnie z art. 391 §1 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego
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Załączniki:
1.

2.
3.
4.
5.

Propozycje usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawione na planie sytuacyjnym
sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta – 2 egzemplarze.
Uwaga! Projekt należy wnieść czytelnie czarną linią. Mapa z projektem powinna być opracowana
zgodnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. (Dz. U. poz. 1429, z późn. zm.).
Mapa z projektem powinna zawierać dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu
skoordynowanych dotychczas przez Starostę.
Orientacja z naniesionym zakresem/ przebiegiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Plik z projektem w formacie dxf lub txt w układzie współrzędnych 2000 .
Dowód wniesienia opłaty za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu .
Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy wniosek składa
pełnomocnik inwestora lub projektanta (+dowód zapłaty opłaty skarbowej).
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