
 
 

WNIOSEK O UZGODNIENIE USYTUOWANIA 
            PROJEKTOWANEJ SIECI 

1.  Imię i Nazwisko  / Nazwa wnioskodawcy /  5. Miejscowość i data Formularz 
 

NK 
  

………………………………………………………………………………………………………… 
  

………………………………………………. dn ……… 20…….r. 

2. Adres miejsca zamieszkania / Adres siedziby wnioskodawcy / 6. Adresat wniosku – nazwa i adres organu lub jednostki, która  
    w imieniu organu organizuje narady koordynacyjne 

  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 STAROSTA  ZWOLEŃSKI 
ul. Jagiełły nr 4 
26-700  Zwoleń 3. PESEL lub REGON 

  
4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: nr telefonu, adres  email 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 

     GKN.POD. 6630. ………… .20…… r.  
8. Pełnomocnik wnioskodawcy 

 Imię i nazwisko: 
                  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Dane        ………………………………………………………………………………………………..  
        
Dodatkowe  ………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 
              ……………………………………………………………………………………………….. 
 
             ………………………………………………………………………………………………… 
 
             ………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Przedmiot wniosku: 

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

• Sieć: 

 Elektroenergetyczna 

 Gazowa 

 Wodociągowa 

 Kanalizacji sanitarnej 

 Kanalizacji deszczowej  

 Telekomunikacyjna 

 Ciepłownicza 

 Inna ……………………………………………………………………………………… 
Suma długości  sieci w metrach:  ………………………………………………….. 
 

• Przyłącze: 

 Elektroenergetyczne 

 Gazowe 

 Wodociągowe 

 Kanalizacji sanitarnej 

 Kanalizacji deszczowej 

 Telekomunikacyjne 

 Ciepłownicze 

 Inne ………………………………………………………………………………….. 
Suma długości przyłączy w metrach: …………………… szt …………….. 

10. Dane identyfikacyjne nieruchomości której dotyczy wniosek 

  
Powiat Zwoleński,       Gmina  ……………………………………………………………… 
 
Obręb ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Działki ewidencyjne nr ……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

11. Sposób przekazania dokumentów 

  Odbiór osobisty w siedzibie organu 

 Wysyłka na koszt wnioskodawcy – adres jak w nagłówku 

 Wysyłka na adres ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

12. Dokument obliczenia opłaty      WNIOSKODAWCA  /wypełnia przy składaniu wniosku/ 

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

Pole wypełnia adresat wniosku 

  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i Nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 

13. Załączniki  

 1. Min 3 egzemplarze projektu opracowane w kolorach 
branżowych i zwymiarowane w nawiązaniu do granic 
nieruchomości lub współrzędnych. 

2. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem 
graficznym lub wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy na terenie której zlokalizowany jest 
przedłożony do uzgodnienia projekt. 

 3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących 
sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek 
zarządzających tymi sieciami. 

4. Orientacja położenia projektowanych sieci w skali 1 : 
10 000 

5. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa w przypadku składania wniosku o 
uzgodnienie w imieniu Inwestora. 

 

Uzgodnione dokumenty otrzymałem 

dnia ………………… 20…….. r. 

 


