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

2. Miejscowość i data

Kętrzyn, dnia …….. . …….. . 2021 r.
3. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która
w imieniu organu przeprowadza narady koordynacyjne
4. PESEL lub NIP wnioskodawcy1

Starosta Kętrzyński
pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)

6. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę**

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku

GKN-O.6630.1. ….. . …….
Pole wypełnia adresat wniosku

8. Dane inwestora

9. Dane jednostki projektowej / projektanta
Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres

Lp.

Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres

Lp.

1

1

10. Przedmiot wniosku
Wnioskuję o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Rodzaj sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:
1. Sieć:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2. Przyłącze: [których uzgodnienie jest uzasadnione - art. 28b ust. 7 ustawy z dnia
17 maja 1987 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 j.t. z późn.
zm.) w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwości
kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu]

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

elektroenergetyczna dł. _____
gazowa dł. _____
wodociągowa dł. _____
kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa) dł. _____
telekomunikacyjna dł. _____
ciepłownicza dł. _____
inna __________________________ dł. _____

Suma rodzajów sieci: ____________ szt.

elektroenergetyczne dł. _____
gazowe dł. _____
wodociągowe dł. _____
kanalizacyjne (sanitarne, deszczowe) dł. _____
telekomunikacyjne dł. _____
ciepłownicze dł. _____
inna __________________________ dł. _____

Suma ilości przyłączy: ____________ szt.

11. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek
Powiat: kętrzyński

Działka ewidencyjna nr: _________________________________________________

Gmina: ______________________

____________________________________________________________________

Obręb ewidencyjny: ______________________________

____________________________________________________________________

Miejscowość: ______________________ ul. ___________________________
12. Sposób przekazania dokumentów

____________________________________________________________________

☐

☐

odbiór osobisty w siedzibie organu

wysyłka na adres:

☐
☐
☐
☐

wnioskodawcy
inwestora
jednostki projektowej / projektanta
inny:__________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
13. WNIOSKODAWCA lub PEŁNOMOCNIK / wypełnia przy składaniu wniosku

Zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dla klientów Starostwa
Powiatowego w Kętrzynie (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości) w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

_____________________________________________________________
Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika3

14. Dokument Obliczenia Opłaty / KP

DOO nr: _________________________

15. WNIOSKODAWCA lub PEŁNOMOCNIK / wypełnia przy odbiorze osobistym
Dokumenty otrzymałem dnia: ________________________________________

KP/TB nr:_________________________
Pole wypełnia adresat wniosku

_____________________________________________________________
Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 3

16. Udzielone upoważnienia / pełnomocnictwa2

Do odbioru dokumentów upoważniam Pana / Panią: ___________________________________
__________________________________________________
Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy3

17. Informacje dodatkowe

18. Załączniki

☐

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o lokalizacji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub oświadczenie projektanta o zgodności z tym planem.*

☐

2. Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania
lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.*

☐

3. Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie zezwalająca na umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.*

☐

4. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie zezwalająca na umieszczenie w pasie drogi powiatowej projektowanych sieci uzbrojenia terenu.*

☐

5. …….. egz. map z projektem (min. 2).*

☐

6. Oryginał mapy syt.-wys. do celów projektowych (do wglądu).*

☐

7. Wykaz współrzędnych punktów załamania nowo projektowanych elementów (wydruk oraz plik w formacie TXT wraz ze szkicem przeglądowym; bądź projekt w formacie
DXF oraz projekt w formacie PDF).*

☐

8. Upoważnienie/pełnomocnictwo jeżeli jest składane w przypadku innej osoby niż Inwestor/Właściciel oraz opłata skarbowa2.*

* zaznaczyć właściwe
Przypisy
1.

Informacja nieobowiązkowa w przypadku osoby fizycznej.

2.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia / pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17.00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 j.t. z późn. zm.). Opłatę należy uiścić na konto bankowe lub w kasie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Składając pełnomocnictwo lub
upoważnienie należy załączyć jego oryginał albo urzędowo poświadczony odpis.

3.

Podpis własnoręczny; w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany; w przypadku
składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

**

Informacja nieobowiązkowa

Wyjaśnienia
1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.
2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami
zawierającymi informacje, których nie uda się zamieścić w formularzu.

