WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA
TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

5. Miejscowość i data
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, dnia

Nr usługi

GBR - 13

2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w
imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Starosta Powiatu Piotrkowskiego

3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę

ul. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Tryb. tel. 44 732-78-11
7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

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

GBR.6630.……..20……
8. Inwestor

9. Projektant

10. Przedmiot narady
Wnioskuję o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:
sieć:
przyłącze:
[ ]
elektroenergetyczna
[ ]
elektroenergetyczne
[ ]
gazowa
[ ]
gazowe
[ ]
wodociągowa
[ ]
wodociągowe
[ ]
kanalizacyjna
[ ]
kanalizacyjne
[ ]
telekomunikacyjna
[ ]
telekomunikacyjne
[ ]
ciepłownicza
[ ]
ciepłownicze
[ ]
inna:
[ ]
inne:
11. Lokalizacja
woj. łódzkie pow. piotrkowski
gm. ………………………………… obręb……………………………………………………………………
dz. ………………………………………………………………………………………………………………….
12. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przedmiotowy wniosek będzie rozpatrywany na naradzie koordynacyjnej, która zostanie
przeprowadzona w dniach od…………………….. do ………………………. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Proszę o wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej.
Do odbioru materiałów upoważniam………………………………………………………
WNIOSKODAWCA (podpis)

Załączniki:
Do wniosku dołączam:
1. Plan sytuacyjny sztuk…………… sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez projektanta – OBLIGATORYJNIE (min. 2 egzemplarze, z czego jeden pozostaje w aktach sprawy.
2. Opracowanie geodezyjne trasy projektu jako plik w formacie nrpkt_X_Y.TXT oraz plik. DXF przekazane na:
informatycznym nośniku danych lub na e-maila j.stasiewicz-polonska@powiat-piotrkowski.pl lub na e-maila k.swiader@powiatpiotrkowski.pl – OBLIGATORYJNIE.
3.Autoryzowanywy (podpisany) wydruk opracowania geodezyjnego trasy projektu nrpkt_X_Y – OBLIGATORYJNIE.
4. Informacje o projektowanych obiektach: nazwa podmiotu władającego siecią, nazwy projektowanych obiektów, średnice przewodów, ilość
projektowanych kabli w wiązce, wymiary urządzeń technicznych związanych z siecią – OBLIGATORYJNIE, o ile dane te nie wynikają z planu
sytuacyjnego.
4. Warunki techniczne podłączenia do sieci – FAKULTATYWNIE.
5. Uzgodnienia wstępne z zarządcami sieci, zarządcami dróg, wójtami (burmistrzami), na obszarze właściwości których mają być sytuowane
projektowane sieci uzbrojenia terenu, o ile takie były wykonywane – FAKULTATYWNIE.
6. Inne dokumenty mogące usprawnić proces koordynacji, w tym krótki opis – FAKULTATYWNIE.
7. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot inny niż inwestor lub projektant.
UWAGA!
Dołączenie załączników FAKULTATYWNYCH usprawnia proces koordynacji.

Wniosek wpłynął dnia ………………
Otrzymałem uzgodnioną dokumentację dnia ………………..
Sprawę prowadzi

