
1.

telekomunikacyjna
ciepłownicza

sieć:
elektroenergetyczna
gazowa
wodociągowa
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej

Inne załączniki:  ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

WNIOSKODAWCA:  Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika  (wypełnia przy składaniu wniosku):

• Oświadczam, że zostałem/ am zawiadomiony/a, że wniosek zostanie rozpatrzony na naradzie koordynacyjnej w dniu ……………………………

• Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska,  numer telefonu oraz adresu e-mail w 
celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

…………………………………………………………………………………………………….
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

WNIOSKODAWCA:  Data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika  (wypełnia przy odbiorze dokumentacji)

Potwierdzam odbiór:

dokumentacji projektowej

odpisu protokołu (kserokopii)

………………………………………………………………………………

Mapa do celów projektowych - oryginał

Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia 
terenu - szt ………………………………………………………………..

Uzgodnienia uzyskane od zarządcy dróg i innych instytucji - szt. ………………

Kopia dowodu wpłaty

wysyłka na adres:  ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………

Dokument Obliczenia Opłaty / wpłata (wypełnia adresat wniosku)

wysyłka na adres jak w nagłówku

……………………………………………………………………….

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

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….Nazwa ulicy:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Krosno 

odbiór osobisty w siedzibie organuProjekt zagospodarowania terenu (mapy) - szt. …………………………..

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ 

Sposób przekazania dokumentów 

Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek:

G.6630. …………. …………..
Przedmiot wniosku 

PEŁNOMOCNIK: Dane Pełnomocnika lub Projektanta składającego wniosek w 
imieniu Inwestora, adres zamieszkania/ adres siedziby;  Pesel/NIP; dane 
kontaktowe:  numer tel. / adres e-mail

Miejscowość i data

Krosno, dn………………………………………….

Adresat wniosku i nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która 
w imieniu organu organizuje narady koordynacyjne

PREZYDENT MIASTA KROSNA                  
ul.Lwowska 28a                                        
38-400 Krosno

Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

elektroenergetyczne
gazowe
wodociągowe

Wnioskuję o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową oraz wydanie odpisu z narady.
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji:

data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

INWESTOR: Imię i nazwisko/Nazwa Inwestora 
Adres zamieszkania/ Adres siedziby;  Pesel/NIP; dane kontaktowe:  numer tel. 
/ adres e-mail

inne …………………………………………………………..inna  ………………………………………………………… …………..

 …………………………………………………………………………………………….

telekomunikacyjne
ciepłownicze

przyłącze:

kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej

Załączniki do wniosku:

Jednostka ewidencyjna:

Obręb ewidencyjny:


