........................................................................
....................................................................…
NIP*: ...............................tel*…………………
adres e-mail*: …...........................................
(Wnioskujący-płatnik) – pełna nazwa, adres, NIP, telefon)
(Potwierdzenie przyjęcia wniosku, data, znak sprawy)

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
ul. Wojska Polskiego 16,
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 0-58 773-12-16, 17
e-mail: mapy.rudp@powiat-gdanski.pl

WNIOSEK
o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Przedmiot koordynacji:
Sieci:

Przyłącza:



elektroenergetyczne



elektroenergetyczne



gazowe



gazowe



wodociągowe



wodociągowe



kanalizacji sanitarnej



kanalizacji sanitarnej



kanalizacji deszczowej



kanalizacji deszczowej



telekomunikacyjne



telekomunikacyjne



ciepłownicze



ciepłownicze



inne: …………………



inne: …………………

Inne obiekty:

…………………………………………………………………………………………………………………
(np. instalacja wodociągowa, budowle podziemne itp.)

Zlokalizowane: ....................................................................................................................................
(gmina)

(obręb – wieś)

(ulica)

(numer działki)

Inwestor: .............................................................................................................................................
(pełna nazwa z adresem)
*

Do odbioru dokumentacji upoważniam Pana/Panią …………………………………………………………………

.............................................
(czytelny podpis wnioskującego)
* pola nieobowiązkowe
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Wyrażam zgodę na doręczenie zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej i dokumentu obliczenia
opłaty za naradę za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy wskazany na
wniosku.
Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Treść klauzuli jest dostępna także
na https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numeru telefonu, adresu mailowego
wskazanego we wniosku w celu ułatwienia kontaktu, ewentualnie potwierdzenia dokonania przelewu
bankowego w celu potwierdzenia dokonania płatności za naradę, numeru NIP, REGON oraz załączonej do
wniosku dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1) w ramach koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych przez Starostę
Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański.

..........................................
(data)

...............................…..…......
(czytelny podpis wnioskującego)

Załączniki do wniosku:
- 2 egz planu sytuacyjnego;
- mapa do celów projektowych (do wglądu);
- ogólna lokalizacja obiektu względem głównych dróg;
- plik .dxf lub .kcd na płycie cd lub przesłany e-mailem;
- ewentualnie warunki techniczne, uzgodnienia lub inne
dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

...............................…..….........
(czytelny podpis odbierającego dokumentację)
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