
WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU 
1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 

     Drawsko Pomorskie,  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 Drawski 

78-500 Drawsko Pomorskie 

Plac E. Orzeszkowej 3 

Tel.94 36334 64/ fax 94 36 320 23 

 

  

3. NIP/REGON 

 
 

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej  

GK.6630. ........................ . .......................   

8. Dane inwestora / Nazwa                                                                                                    9. Dane projektanta 

Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

10. Przedmiot wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  23 lipca 2021r. w Sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu . 

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

 
         TYPY PRZEWODÓW SIECI UZBROJENIA TERENU: 

❑ sieć wodociągowa ogólna  

❑ sieć wodociągowa lokalna 

❑ sieć kanalizacji ogólnospławna 

❑ sieć kanalizacji deszczowej 

❑ sieć kanalizacji sanitarnej 

❑ sieć kanalizacji przemysłowej 

❑ sieć kanalizacji lokalnej 

❑ sieć elektroenergetyczna najwyższego napięcia 

❑ sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

❑ sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 

❑ sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

❑ sieć gazowa wysokiego ciśnienia 

❑ sieć gazowa  podwyższonego średniego ciśnienia 

❑ sieć gazowa średniego ciśnienia 

❑ sieć gazowa niskiego ciśnienia 

❑ sieć ciepłownicza wysokiego parametru ciepła 

❑ sieć ciepłownicza niskiego parametru ciepła 

❑ sieć telekomunikacyjna światłowód 

❑ sieć telekomunikacyjna inna 
 

❑ sieć specjalna benzynowa 

❑ sieć specjalna naftowa 

❑ sieć specjalna inna  

❑ przewód niezidentyfikowany 

❑ przewód inny 
 

PRZEBIEG PRZEWODU Z PODZIAŁEM NA: 
❑ podziemne 
❑ naziemne 
❑ nadziemne 

 
FUNKCJA PRZEWODU Z PODZIAŁEM NA: 

❑ przewód główny 
❑ przyłącze 

 
❑ suma sieci: ……………… 
❑ suma przyłączy…………. 

 
 

11. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek 

 
Miasto/ Gmina , ul.......................................................................... Działki ewidencyjne: ................................................................................................... 

Obręb ewidencyjny:   nazwa i numer  ..................................................... ......................................................................................................................................... 

12. Sposób przekazania dokumentów                                                                      13. Załączniki do wniosku 

 ❑ odbiór osobisty w siedzibie organu 

 

❑ wysyłka na adres jak w nagłówku 
 

❑ wysyłka na adres:   
 

…………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………… 

❑ 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu 

opracowane na kopii aktualnej mapy zasadniczej (do celów 
projektowych), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  
 i kartograficznego 

❑ do wglądu mapa do celów projektowych (scan lub oryginał) 

❑ wykaz współrzędnych projektowanych osi przewodu uzbrojenia 
podziemnego w pliku txt /kcd/dxf/gml na nośniku, lub emailem na 
adres geodezja@powiatdrawski.pl 

❑ inne załączniki (podać jakie) …………………………………………….. 

14, Dane do wystawienia dokumentu Obliczenia Opłaty 15. WNIOSKODAWCA /wypełnia przy składaniu wniosku/ 

 ❑ dane wnioskodawcy (pole 1,2) 

❑ dane inwestora (pole 8) 

❑ dane projektanta (pole 9) 

❑ inne……………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

  

 

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

16. Zgody 17. WNIOSKODAWCA /wypełnia przy odbiorze/ 

 Na naradzie koordynacyjnej może uczestniczyć wnioskodawca. 

1.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na doręczenie zawiadomienia   
o naradzie koordynacyjnej dotyczącej rozpatrywanego wniosku za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail 
…………………………………………….. 

2.Zgłaszam żądanie / nie zgłaszam żądania wydania odpisu protokołu 
narady koordynacyjnej, której przedmiotem było rozpatrzenie wniosku.  

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

 

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

18. Informacje dodatkowe 

 

 

mailto:geodezja@powiatdrawski.pl


 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  

r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  

o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119/1) –  dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku 

Pomorskim, Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 363 34 64, e-mail: 

powiatdrawski@powiatdrawski.pl. 

2. Z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można 

poprzez e-mail: iod@powiatdrawski.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) zgodnie z RODO w tym zgodnie z art. 

28b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 

ze zm.) w celu realizacji wniosku o dokonanie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych danych, w tym 

państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które wnosi 

wnioskodawca do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania. Wnioskodawca posiada również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co do 

których przetwarzania wyraził zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą-

dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem realizacji wniosku, o który wnosi wnioskodawca. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
===========================================================================

======== 
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ul. Plac Elizy 
Orzeszkowej 3a Wydział czynny: 78-500 Drawsko Pom pokój Nr 10 
poniedziałek, wtorek, środa 700 - 1500  tel. 94 36 33464  w. 131      
czwartek 700 - 1600 tel. bezpośredni  94 36 307 71, fax. 94 36 335 26, 94 36 320 23   
piątek 700 - 1400  e-mail: geodezja@powiatdrawski.pl 
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