
…………………………………………………..
                   Miejscowość, data

……………………………………………………………………
Wnioskodawca (inwestor lub projektant)

…………………………………………………………………… Starosta Kolski

ul. Sienkiewicza 21/23

…………………………………………………………………… 62-600 Koło
Adres

……………………………………………………………………
NIP

……………………………………………………………………
REGON

……………………………………………………………………
Adres e-mail

……………………………………………………………………
Telefon

Znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną: ……………..

………………………………………………………………………
              nadawany przez organ

WNIOSEK

O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

I. Opis przedmiotu wniosku:

Rodzaj  i funkcja przewodu*:
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przesyłowy rozdzielczy przyłącze inny

Informacje uzupełniające, w tym 

w szczególności: liczba sieci/przyłączy, średnica,

napięcie, ciśnienie, itp.

Podmiot władający siecią uzbrojenia terenu:

Lokalizacja, w tym w szczególności:

gmina, 

obręb ewidencyjny, 

nr arkusza mapy **, 

nr działki/działek, 

adres/ nazwa ulicy/ulic itp.

**wymagany tylko dla działek numerowanych 

do arkusza mapy ewidencyjnej

II. Dodatkowe  wyjaśnienia  i  uwagi,  w  tym  w  szczególności:  uwagi  do  przedmiotu  wniosku,



uzasadnienie dla wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poza

obszarami miast oraz poza pasami drogowymi w terenie istniejącej  lub projektowanej zwartej

zabudowy obszarów wiejskich, uzasadnienie dla wniosku o koordynację sytuowania przyłączy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5   lit. b ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych:

☐  składam

☐  nie składam.

IV. Niniejszym: 

☐  wyrażam zgodę

☐  nie wyrażam zgody

 na doręczanie zawiadomień o:

1. sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28b

ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. o uzgodnieniach dokonanych na naradach koordynacyjnych w zakresie zmian w usytuowaniu

projektowanych sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 28ba ust. 2 ustawy z dnia 17 maja

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

3. terminie  przeprowadzania  dodatkowych  narad  koordynacyjnych  w  rozumieniu  art.  28ba

ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. Niniejszym 

☐  wnoszę

☐  nie wnoszę

o przekazanie Dokumentu Obliczenia Opłaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

VI. Załączniki:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….
                                    Podpis wnioskodawcy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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 takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Kole,  ul.  Sienkiewicza  21/23,  62-600  Koło,

reprezentowane przez Starostę Powiatu Kolskiego.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) powołanego w Starostwie Powiatowym w Kole:

telefon kontaktowy: 632617809 (w godzinach pracy urzędu); adres poczty elektronicznej: iodo@starostwokolskie.pl;

3. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO, czyli  jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w



przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub

większej liczbie określonych celów. Pozyskane dane mogą zostać przetwarzane w celu: 

a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), gleboznawczej klasyfikacji gruntów, baz danych: rejestru cen

i  wartości  nieruchomości  (RCiWN),  szczegółowych  osnów  geodezyjnych  (BDSOG),  obiektów  topograficznych

o szczegółowości  zapewniającej  tworzenie  standardowych  opracowań  kartograficznych  w  skalach  1:500-1:5000

(BDOT 500),

b) udostępniania  danych  i  materiałów  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  w  tym:  informacji

zawartych  w EGiB, GESUT, RCiWN, BDSOG, BDOT 500.

c) zakładania osnów szczegółowych oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

d) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

e) utrzymywania systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu baz danych,

f) wydawania zaświadczeń,  prowadzenia postępowań administracyjnych,  udzielania odpowiedzi  na wnioski,  pisma,

podania i skargi, oraz udostępniania informacji publicznej.

4. Wymienione powyżej zadania wynikają z następujących przepisów: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa  z dnia 21 sierpnia

1997 r.  o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 29 sierpnia

1997  r.  o  komornikach  sądowych  i  egzekucji,  ustawa  z  16  listopada  2006  r.  o  opłacie  skarbowej,  ustawa  z  dnia

6  września  2001  r.  o  dostępnie  do  informacji  publicznej,  ustawa  z  dnia  26  listopada  2015  r.  prawo  zamówień

publicznych, ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

ustawa z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze  informacji  przestrzennej,  ustawa  z  dnia  14 lutego 1991 r.  Prawo

o notariacie, ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa z dnia 28 września 1991 r.

o lasach, ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia

przetwarzania danych. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane

przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

a) żądania  od  Administratora  Danych  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym cofnięcie

zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego organ nadzorczy.

Powyższe  prawa  mogą  zostać  ograniczone  na  podstawie  przepisów  prawa  odnoszących  się  do  przetwarzania  

i ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach

podanie danych ma charakter dobrowolny, ale służy do realizacji celów. 

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


