
Wnioskodawca – (płatnik) inwestor/projektant * Katowice, dnia …..……………… 
 

 .........................................................................................  
                                           (nazwa) 
 

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

NIP (w przypadku przedsiębiorstw) ................................  

Numer telefonu**………………………………… ........  

Adres e-mail**…………………………………………  

 

 PREZYDENT MIASTA KATOWICE 
 WYDZIAŁ GEODEZJI 
 REFERAT WERYFIKACJI, KOORDYNACJI 
 I POSTĘPOWAŃ GEODEZYJNYCH 
 

WNIOSEK 

o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 
Przedmiot uzgodnienia .......................................................................................................................................  

(temat) 

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

Projektowane sieci ................................................................................................................................................  
(rodzaje sieci uzbrojenia terenu) 

Projektowane przyłącza  .......................................................................................................................................  
(rodzaje przyłączy) 

Położenie projektowanej sieci  ...........................................................................................................................  
(ulica, nr budynku) 

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

Inwestor ...............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

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

Autor projektu  ...................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, adres, tel.) 

Jednostka projektowa  .......................................................................................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa, adres) 

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

Załączniki: 
1. mapa do celów projektowych 
2. projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzony na mdcp (co najmniej 2 egz.) 
3. orientacja położenia projektowanej sieci 
4. kopia warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskanych  

od jednostek zarządzającymi tymi sieciami 
5. projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej wraz z treścią mapy zasadniczej  

w formacie dxf oraz współrzędne punktów załamania projektowanej sieci: plik txt 
6. pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) wraz z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej,  

w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona. 
 

 

Wyrażam zgodę na zawiadomienie mnie o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 

na e-mail wskazany na wniosku 
 

 

CIĄG DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE 
*      niepotrzebne skreślić 
**  dane nieobowiązkowe 
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Opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed naradą 

koordynacyjną (zgodnie z art. 40d. ust. 3). Wysokość opłaty należnej oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w  

Dokumencie Obliczenia Opłaty na podstawie tabeli 16 l.p. 6 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 
 

 

 …………………………………………………….. 
 (podpis wnioskodawcy*/osoby upoważnionej*) 
*      niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór odpisu protokołu z narady koordynacyjnej nr G-VII.6630.1. ………………………  

wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część protokołu oraz dokumentację projektową będącą 

przedmiotem niniejszej narady.  
 

 

 
               ….……………………………………………….. 
                                                                                     (Data i czytelny podpis) 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanego 

dalej RODO - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu; 
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
    a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu, 
    b) pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o skoordynowanie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7d ust. 1 pkt 2) 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nadawcy wniosków o skoordynowanie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, przedstawiciele 

Prezydenta Miasta Katowice upoważnieni do udziału w naradach koordynacyjnych oraz inne podmioty, które 

mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych, w szczególności zarządzające terenami 

zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach, podmioty realizujące 

przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono 

przetwarzanie danych;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji 

dokumentów, tj. zgodnie z kategorią archiwalną BE10 dokumentacja będzie przechowywana minimalnie przez 

okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;  
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  oraz ograniczenia 

przetwarzania; 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania tych danych 

osobowych jest brak możliwości realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu 

e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;  

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

mailto:iod@katowice.eu
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