Inwestor / Projektant: )
................................................................

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

(wnioskodawca: imię i nazwisko/nazwa firmy)

(miejscowość, data)

................................................................
(adres/siedziba)

.................................................................
(NIP)

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

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46

(nr telefonu, adres e-mail)

WNIOSEK O UZGODNIENIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU
Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
gmina: ….......................................... obręb ewidencyjny: ...........................................................
adres nieruchomości......................................................................................................................
nr działki: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Przedmiot uzgodnienia:
Sieć elektroenergetyczna:
1.

- podziemna
- nadziemna
Sieć telekomunikacyjna:
- podziemna
- nadziemna

2.
Sieć kanalizacyjna:

- sanitarna
- deszczowa

3.

4.

Sieć cieplna

5.

Sieć wodociągowa

6.

Sieć gazowa

7.

8.

Inne sieci:
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….....
Budowla podziemna:
…………………………………………………………………...
(parking, tunel, zbiornik, itp.)

Verte
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Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody) na doręczanie zawiadomień i innych pism
dotyczących rozpatrywania niniejszego wniosku poprzez pocztę elektroniczną na adres:
………………………………………………...............................................................................
Sposób odbioru dokumentacji: )
 odbiór osobisty w siedzibie organu
 wysyłka na adres:
 wnioskodawcy
 inny:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Do wniosku załączam: )
 projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu przedstawiony na planie sytuacyjnym
sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów
projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta: …….……. egz.
(minimum 2 egz.),
 numeryczne opracowanie zawierające tylko projektowane elementy sieci uzbrojenia
terenu w układzie współrzędnych geodezyjnych „2000” strefa 8 (przesłane pocztą
elektroniczną w formacie: *dxf na adres podgik@starostwo.pl lub na nośniku
informatycznym) oraz wykaz współrzędnych określających przebieg projektowanych
elementów sporządzony w pliku tekstowym, wykazując w poszczególnych
kolumnach/polach odpowiednio: numer punktu oraz jego współrzędne „X” i „Y”
 warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu,
 orientację położenia przedmiotu uzgodnienia w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
 uzgodnienia (kopie) dokonane przez inne jednostki branżowe.
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego/ decyzję o warunkach zabudowy

..............................................
(podpis wnioskodawcy)
Uwaga:
Przedkładane egzemplarze powinny zawierać podkolorowane istniejące urządzenia podziemne i nadziemne oraz
uzgodnione przez Starostę projektowane, lecz nie wykonane urządzenia, znajdujące się w rejonie projektowanej
inwestycji.
)

niepotrzebne skreślić

Adnotacje urzędowe:
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