
 3. PESEL lub REGON

8. Pełnomocnik wnioskodawcy (1)

Imię i nazwisko: Adres:

 9. Przedmiot wniosku

Sieć Przył ącze

� elektroenergetyczna � elektroenergetyczne

� gazowa � gazowe
� wodociągowa � wodociągowe
� kanalizacji sanitarnej � kanalizacji sanitarnej
� kanalizacji deszczowej � kanalizacji deszczowej
� telekomunikacyjna � telekomunikacyjne
� ciepłownicza � ciepłownicze
� benzynowa � benzynowe
� inna � inne

Gmina: Obręb: Działki:
 11. Załączniki

1. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej.
- Projekt należy wnieść czytelnie czarną linią,
- Mapa z projektem powinna być opracowana zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. 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.Nr 263, poz.1572);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Nr 25, poz. 133);
- Mapa z projektem powinna zawierać dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu skoordynowanych dotychczas przez Starostę Radomskiego.
- W przypadku projektu opracowanego w wersji numerycznej należy dołączyć oryginał mapy do celów projektowych, natomiast wydruk mapy powinien zawierać 
dodatkowo imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot oraz imię i nazwisko, podpis, 
numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę.

2. Mapa orientacyjna położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Plik z projektem w formacie dxf lub txt w układzie współrzędnych 2000 (7).

� Proszę o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w Radomiu Narada koordynacyjna, na której będzie rozpatrywany niniejszy wniosek odbędzie się:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Data: ……………………. . 20……….
ul. Graniczna 24, pokój nr 108

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

Przypisy: WNIOSKODAWCA (wypełnia przy odbiorze dokumentacji)

(1) Należy załączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy 

wniosek składa pełnomocnik inwestora lub projektanta. Złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

Radom , dnia ……………………

13. Miejsce i termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej - wypełnia adresat wniosku

14. Dokument obliczenia opłaty - wypełnia adresat wniosku                                                                      WNIOSKODAWCA (wypełnia przy składaniu wniosku)

 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

WNIOSEK O KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU 

NK
Formularz 5. Miejscowość i data 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy (inwestor lub projektant)

STAROSTA RADOMSKI                 
ul.Domagalskiego 7                                                    

26-600 Radom

GKN.6630. ……………. .20……

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

6. 

12. Protokół z narady koordynacyjnej

Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

10. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek

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

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:


