
WNIOSEK O UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ 

1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 
             Ciechanów, dnia ...................................…………..   

6. Adresat wniosku i nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w 
imieniu organu organizuje narady koordynacyjne usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu 

2. Adres miejsca zamieszkania/ Adres siedziby wnioskodawcy  STAROSTA  CIECHANOWSKI 
Koordynacja  Usytuowania  Projektowanych 

Sieci  Uzbrojenia  Terenu 
ul. Wyzwolenia 10 a,  06 – 400  CIECHANÓW 

  

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 
4. PESEL lub NIP 

 
 

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

  

 

  

  

 

8. Dane inwestora 
Imię, nazwisko 
(nazwa) 

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

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

 

Dane 
dodatkowe: ................................................................................................................... 

 Adres: 

................................................................................................................………….. 

.................................................................................................................…………... 

9. Przedmiot narady 
Wnioskuję o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlegająca koordynacji: 

 

sieć: 

 elektroenergetyczna 

 gazowa 
 wodociągowa 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej 

 telekomunikacyjna 
 ciepłownicza 

 inna ....................................... 

przyłącze: 

 elektroenergetyczne 

 gazowe 
 wodociągowe 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej 

 telekomunikacyjne 
 ciepłownicze 

 inne ....................................... 

10. Dane identyfikujące nieruchomości, których dotyczy wniosek 
 

Powiat: Ciechanowski                  Gmina: ............................................ 

Obręb ewidencyjny:  ............................................................ 

Działki ewidencyjne: ................................................................................... 

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

11. Sposób przekazania dokumentów 
 

 odbiór osobisty w siedzibie organu 

 wysyłka na adres jak w nagłówku 

 wysyłka na adres: ...............................….………………………. 

.........................................…..............................…………………… 

Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy w zakresie złożenia wniosku 
na naradę koordynacyjną zgodnie art. 28b ust.3 Prawo Geodezyjne i 
kartograficzne  

WNIOSKODAWCA  

  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  
 

 

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

Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 
Złączniki do wniosku: 
  

Informacje dodatkowe 
 

Do odbioru dokumentacji upoważniam Pana/Panią .................................................................. 

Oświadczam, że zostałem/am zawiadomiony/a, że wniosek zostanie rozpatrzony na naradzie koordynacyjnej w dniu............................. 

                                                                                                                            ….............................................................. 
                                                                                                                                                     (podpis)                                                                                                                                    

 

PODGK.6630.



Informacja o przetwarzaniu przez Starostę Ciechanowskiego danych osobowych w obszarze geodezji, kartografii, katastru i gospodarki 

nieruchomościami 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – tzw. 

RODO, Starosta Ciechanowski informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, zwany dalej 

Administratorem;  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora:  

e-mail: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl,  

3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia RODO, 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z: 

• rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, 

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  

• podmioty, które udostępniają systemy teleinformatyczne lub świadczą usługi do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w trakcie 

przetwarzania danych, którym powierzono przetwarzanie danych w drodze pisemnej umowy lub porozumienia, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych, 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się ta 

sprawa na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, 

8. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

9. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwia realizację obowiązków, o których mowa w pkt. 3, 

10. podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 

 

 


