WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy

2. Miejscowość i data

Sokółka, dnia ..........................................................
4. Adresat wniosku i nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej,
która w imieniu organu organizuje narady koordynacyjne

STAROSTA
SOKÓLSKI

3. Adres miejsca zamieszkania/ Adres siedziby wnioskodawcy

16-100 Sokółka
ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8
5. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)
7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

6.

Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres
elektroniczny

8. Dane projektanta
Imię, nazwisko:

GKN-I.6630. ................... . ............
9 . Załączniki do wniosku

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

Upr. Nr:
....................................................................................................................

1. projekt………………………………………………… ilość egz. …………
2. .............................................................................................
3. …………………………………………………………………………………………

10. Tryb składania wniosku:

Wnioskuję o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie:
□ obligatoryjne*
□ fakultatywne*
11. Przedmiot wniosku
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:
sieć*:

Długość sieci w km

przyłącze*:

liczba



elektroenergetyczna



elektroenergetyczna



gazowa



gazowa



wodociągowa



wodociągowa



kanalizacji sanitarnej



kanalizacji sanitarnej



kanalizacji deszczowej



kanalizacji deszczowej



telekomunikacyjna



telekomunikacyjna



ciepłownicza



ciepłownicza



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



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

Suma liczby sieci: ......................................

Suma liczby przyłączy ......................................

12. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek

Gmina: ........................................................................................................................

Działki ewidencyjne: ................................................................................

Obręb: .........................................................................................................................

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

Ulica:: .....................................................................................................................
13. Wyrażenie zgody

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

14 . Oświadczenie

Wyrażam zgodę na doręczanie zawiadomień za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615). W polu nr 5 wskazuję adres elektroniczny.

Oświadczam, że zostałem/am zawiadomiony/a, że wniosek zostanie przedłożony na
naradzie koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w
dniu ........................................w godz. 9:00-12:00 w trybie stacjonarnym (zebrania).

................................................................................................................
Imię i nazwisko, podpis inwestora lub pełnomocnika

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

15. Dokument Obliczenia Opłaty

Imię i nazwisko, podpis inwestora lub pełnomocnika

16. WNIOSKODAWCA /wypełnia przy składaniu wniosku/

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

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

Pole wypełnia organ

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

17. Sposób wnoszenia opłaty
Opłatę za uzgodnienie pobiera się przed dokonaniem uzgodnienia projektowanej sieci
uzbrojenia – zgodnie z art. 40d ust. 3 i art.40b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i w wysokości
ustalonej na podstawie ustawy z dnia 17.05.1989r prawo geodezyjne i kartograficzne załącznik tabela 16 poz. 6.Opłatę należy uregulować gotówką w kasie w budynku
Starostwa Powiatowego w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 lub przelewem na
rachunek nr konta: Bank Spółdzielczy w Sokółce nr 32 8093 0000 0013 9016 2000
0010

18. WNIOSKODAWCA /wypełnia przy odbiorze/
Uzgodnione dokumenty otrzymałem dnia: ..........................................
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.......................................................................................................
Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

19. Informacje dodatkowe
Do odbioru dokumentacji upoważniam Pana/Panią ..........................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………
(podpis)

I.
Wyjaśnienia:
1. Tryby składania wniosku:
a) Obligatoryjny – dotyczy sieci zlokalizowanych na obszarze miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej
lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich – na podstawie art. 28b ust 1 ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 1629)
 Podmioty uprawnione do składania wniosku w tym trybie: inwestor lub projektant (art. 28b ust. 3).
b) Na żądanie – dotyczy sieci, przyłączy na pozostałym terenie – na podstawie art. 28b ust 4 ww. ustawy.
 Podmioty uprawnione do składania wniosku w tym trybie: inwestor, projektant, podmiot zarządzający
siecią, wójt (burmistrz) (art. 28b ust. 4).
2. Przedmiot uzgodnienia:
Starosta uzgadnia projektowane sieci uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 1). „Poprzez sieć uzbrojenia terenu - …
rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji
szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.”(art. 2 pkt 11 ww. ustawy)
II. Wymagane załączniki do wniosku:
1) Minimum 2 egzemplarze projektu wykonanego przez osobę uprawnioną w danej branży opracowanego na planie
sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej (art. 28b ust.3).
2) Numeryczne opracowanie zawierające projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu oraz siatkę kwadratów ( na
nośniku informatycznym lub przesłane poczta elektroniczną w formacie: *dxf) lub jako wykaz współrzędnych
określających przebieg projektowanych elementów oraz szkicu/rysunku ich połączenia (wykaz współrzędnych
należy sporządzić w obowiązującym układzie w pliku tekstowym wykazując w poszczególnych kolumnach /polach
odpowiednio: numer punktu, oraz jego współrzędne „x” i „y”)
3) Upoważnienie występowania w imieniu uprawnionych osób i podmiotów – jeżeli wnioskodawcą jest osoba inna niż
wymieniona w art. 28b ust. 3 lub art. 28b ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
III. Dokumenty fakultatywnie składane do wniosku o uzgodnienie:
1. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami
2. Projekt w formacie: *pdf.
IV. Pouczenie:
1) Projekty złożone w postaci kopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez autora projektu .
2) Termin narady koordynacyjnej zostanie wyznaczony po okazaniu dowodu opłaty
V. Wysokość i forma opłat:
1) Opłatę za uzgodnienie pobiera się w wysokości ustalonej na podstawie ustawy z dnia 17.05.1989r - Prawo
geodezyjne i kartograficzne - załącznik tabela 16 poz. 6.
2) Opłatę pobiera się przed dokonaniem uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia – zgodnie z art. 40d ust. 3 i
art.40b ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.
VI. Opłata skarbowa.
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis
lub kopia – 17,00 zł (przy czym dokument upoważnienia traktowany jest jako pełnomocnictwo).
Opłatę należy uregulować gotówką w kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce lub przelewem na rachunek nr
konta PKO Bank Polski S.A. nr 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

DANE KONTAKTOWE
tel. 857110846
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krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl
lub
857110849
maria.kochanowska@sokolka-powiat.pl
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