
WNIOSEK  O  UZGODNIENIE  USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH  SIECI  UZBROJENIA  TERENU   

NA  NARADZIE  KOORDYNACYJNEJ 

1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy  6. Miejscowość, data     

                 , dnia  

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

2. Adres miejsca zamieszkania / Adres siedziby wnioskodawcy  

STAROSTA BYTOWSKI 

ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 

77-100 Bytów 

  

 

3. NIP 

 

4. Oznaczenie pisma nadane przez wnioskodawcę 

 
 

 

8. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez organ 

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres elektroniczny  

G.6630.123456789.2019.V   

 

9. Dane inwestora 

 Imię, nazwisko/nazwa:   Adres:    

    

10. Przedmiot wniosku 

 Na podstawie art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) przedkładam na naradę koordynacyjną 
propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 

rodzaj sieci :  rodzaj przyłącza** : 

 � elektroenergetyczna kablowa/napowietrzna* …….kV  � elektroenergetyczne .……. kV 

� oświetleniowa � oświetleniowe 

� gazowa ø…………..-……………………….......ciśnienia � gazowe ø …..-……………….…ciśnienia 

� wodociągowa magistralna/rozdzielcza* ø  …………….  � wodociągowe ø ……. 

� kanalizacji sanitarnej ø ……………….. � kanalizacji sanitarnej ø ……… 

� kanalizacji deszczowej ø …………….. � kanalizacji deszczowej ø ……. 

� telekomunikacyjna � telekomunikacyjne 

� ...................................... � ...................................... 

� ...................................... � .............................................  

Suma sieci innego rodzaju: ...................................... 

*niepotrzebne skreślić. 

Suma przyłączy innego rodzaju: ...................................... 

**w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji z innymi sieciami 

11. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek 

 
Obręb i nr działek ewidencyjnych: 

 

 

12. Sposób przekazania dokumentów 

 � odbiór osobisty � wysyłka na adres jak w 
nagłówku 

� wysyłka na adres: 

13. Oświadczenie wnioskodawcy 

 Wyrażam zgodę na doręczanie zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r.; poz. 123 z późn. zm.). W polu nr 5 wskazuję adres elektroniczny. 

14. Załączniki do wniosku 15. Wnioskodawca 

 1. Min. 2 egz. dokumentacji projektowej opracowane w kolorach branżowych; 

2. Opracowanie numeryczne w formacie dxf lub dwg/wykaz współrzędnych w formacie txt* 
przesłane na adres e-mail: zud@powiatbytowski.pl; 

3. W przypadku, gdy uzgodnienie dokonywane jest na wniosek upoważnionego przedstawiciela 
Inwestora lub projektanta do wniosku należy również dostarczyć pełnomocnictwo wraz z 
uiszczoną opłatę skarbową; 

4. Dokumentacja z uzgodnień wykonanych w instytucjach branżowych; 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

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

Imię i nazwisko, data i podpis 

16. Informacje 17. Uwagi przewodniczącego 

 Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci według cennika zawartego w tabeli nr 16 załącznika do ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). 

  

 

 


