
WNIOSEK o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
 1. Imię i nazwisko, adres/ Nazwa, adres wnioskodawcy (pieczątka)   2. Miejscowość i data Formularz  

    Strzelce Opolskie,  NK 
 

 3. Adresat wniosku  

 4. PESEL lub REGON wnioskodawcy  
STAROSTA STRZELECKI 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Jordanowska 2 
47-100 Strzelce Opolskie 

 

   

 

 

 5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu, adres e-mail  

   7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku  

 6. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę  

GKN.6630. ........................................... 
 

   

 8. Imię i nazwisko/ Nazwa, adres inwestora  

    
 
 
 

 9. Imię i nazwisko, dane kontaktowe projektanta: numer telefonu, adres e-mail  

    
 
 
 

 10. Dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek  

 
 powiat: strzelecki 

 gmina: .................................................................................................... 

 obręb ewidencyjny: ................................................................................ 

 ulica: ...................................................................................................... 

 nr działki ewidencyjnej: ....................................................................... 

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

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

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

 
 

 11. Przedmiot wniosku – rodzaj sieci/ przyłącza uzbrojenia terenu, rodzaj urządzenia towarzyszącego*  

 sieć:  przyłącze:  

  ciepłownicza   ciepłownicze  

 elektroenergetyczna  elektroenergetyczne  

 gazowa  gazowe  

 kanalizacyjna deszczowa  kanalizacyjne deszczowe  

 kanalizacyjna sanitarna  kanalizacyjne sanitarne  

 telekomunikacyjna  telekomunikacyjne  

 wodociągowa  wodociągowe  

 specjalna .......................................................................  specjalne .......................................................................  

 urządzenie towarzyszące uzbrojeniu terenu:    

  kanał technologiczny  

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

 

 12. Zgoda na doręczenie zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej (wpisać adres e-mail!)  

  Wyrażam zgod ę na dor ęczenie zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej za p omoc ą środków komunikacji elektronicznej za adres e-mail: 
 ..................................................................................... 

  
 
 

 13. Załączniki*  

  kopia aktualnej mapy do celów projektowych poświadczona za zgodność z oryginałem przez projektanta z naniesioną propozycją usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu - .......... egz. 

 plik pdf (propozycja usytuowania sieci uzbrojenia terenu jak wyżej), plik dxf lub dwg lub txt  - 1 egz. CD/ DVD 
(wytyczne dotyczące plików znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiatstrzelecki.pl/4415/276/konto-inwestora.html) 

 pełnomocnictwo 

 potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

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

  
 
 

 14. Sposób przekazania protokołu z narady koordynacyjnej*  

 
 odbiór osobisty w siedzibie organu 

 wysyłka na adres wnioskodawcy 

 wysyłka na adres inny: 

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

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

 

  15. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy/ pełnomocnika  

  *potrzebne zaznaczyć    

 



 Informacje dodatkowe  

 
Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://bip.powiatstrzelecki.pl, na tablicach ogłoszeń 
starostwa oraz w wydziale lub w kancelarii podawczej w wersji papierowej na żądanie klienta. 

 

 
 


