
WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ 
 

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

   Wieruszów ,dnia ....................................... 

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 WIERUSZOWSKI 
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 

 

  

4. PESEL lub NIP 

 
 

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektr.(1)  

GN.6630.1. ................... . 2018    

 

8. Dane inwestora(2) 

 Imię, nazwisko:   Adres:   

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

Dane dodatkowe: 
.................................................................................................................... .................................................................................................................... 

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

9. Przedmiot wniosku 

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

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji: 

1.sieć:  2. przyłącze: (których uzgodnienie jest uzasadnione - art. 28b ust. 4 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) w związku z potrzebą 
wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między 
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu 

  elektroenergetyczna   elektroenergetyczna 

 gazowa  gazowa 

 wodociągowa  wodociągowa 

 kanalizacji sanitarnej  kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji deszczowej  kanalizacji deszczowej 

 telekomunikacyjna  telekomunikacyjna 

 ciepłownicza  ciepłownicza 

 inna .......................................  inna ....................................... 

Suma sieci: ...................................... Suma przyłączy: ...................................... 

10. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek 

 
Powiat: wieruszowski                   Gmina: ............................................ Działki ewidencyjne: ................................................................................... 

Obręb ewidencyjny:  ............................................................ ......................................................................................................................... 

11. Sposób przekazania dokumentów 

 
 odbiór osobisty w siedzibie organu  wysyłka na adres:  ............................................................................ 

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

Dokument Obliczenia Opłaty WNIOSKODAWCA /wypełnia przy składaniu wniosku/ 

  

 

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

Pole wypełnia adresat wniosku 

  

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

Przypisy WNIOSKODAWCA /wypełnia przy odbiorze/ 

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

 

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

Informacje dodatkowe  

 
Do odbioru dokumentacji upoważniam Pana/Panią .................................................................. 

Oświadczam, że zostałem/am zawiadomiony/a, że wniosek GN.6630.1 ................. .2018   zostanie rozpatrzony na naradzie koordynacyjnej 

 w dniu .........................  

         (podpis) 



 

 

 

 

Informacje dodatkowe  

 
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie                                                                           Informacja telefoniczna 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                          (62) 78 13 395 

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 

Poniedziałek – Piątek                                                                                                   e-mail: zudp@powiat-wieruszowski.pl 

  7:30 – 15:30                                                                                                                 www.powiat-wieruszowski.pl 

Pokój Nr 9-9A 

 

 Załączniki(1)
: 

  

Obligatoryjne: 

1. 2 egzemplarze planu zagospodarowania, także w wersji elektronicznej - plik .jpg, .pdf) 

2. Opis techniczny inwestycji, 

3. Upoważnienie/pełnomocnictwo, 

4. Wykaz wsp. punktów charakterystycznych proj. sieci. (od 10 pkt plik DXF tylko z warstwą osi proj. sieci ), 

 

Opcjonalne: 

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu                   

Publicznego/ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2. Uzgodnienie z zarządcą drogi o możliwości umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 

3. Warunki techniczne podłączenia, 

 

 

 
 

(1)-niepotrzebne skreślić 


