Kraków .....................................
.............................................

STAROSTWO POWIATOWE
W KRAKOWIE
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

/zleceniodawca/

.............................................
/ulica – adres zamieszkania/

ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1
tel.012 656 21 88

.............................................
/nr kodu – miejscowość/

NIP

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

telefon

.........................
WNIOSEK O UZGODNIENIE

Na podstawie art.27 ust.2 pkt.1, art.28 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 100,
poz. 1086), §11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz zarządzenia Nr 65/05 Starosty Krakowskiego z
dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej proszę o uzgodnienie usytuowania projektowanych :

*Sieci: gazowej, wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
ciepłowniczej, innej……………….………………………………………………………………………
*Przyłącza: gazowego, wodnego, energetycznego kablowego, energetycznego napowietrznego, SP na słupie,
telekomunikacyjnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego, innego……………………...
*Instalacji wewnętrznej: energetyczna wewnętrzna linia zasilająca /wlz/, wewnętrznej linii gazowej /zrp/
*Budowli podziemnych: zbiornik szczelny - kanalizacji sanitarnej, przydomowa oczyszczalnia,
zbiornik szczelny na wody opadowe, separator, przyłącz do zbiornika gazu LPG naziemnego,
przyłącz i zbiornik gazu LPG podziemny
*Innych obiektów (na wniosek inwestora)…….………………………………………………………………..…………………
Zlokalizowanych:

…………...............…..…………..……….………………… ……………………………………….…….
/gmina/

/obręb (wieś)/

/działki/

Inwestor:
……………………………………………………………………………………………….…………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….
* dotyczy anulowania wniosku ………………………………………………………..…………………………………………….

Załączniki
projekt (mapy) – szt.

…………………………

wypis z planu zagospodarowania, decyzja WZ, decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (I etap - pozwolenie na budowę)
warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu - szt. …………………………
oryginał mapy do celów projektowych
kopia pozwolenia na budowę (II etap budowy - zgłoszenie przyłączy)
upowaŜnienie z opłatą 17 zł- oryginał, 22 zł kopia upowaŜnienia - płatne na konto PKO S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 UMK
inne …………………………...................................................................................................................................................................
NaleŜność za w/w usługę wynikająca z cennika zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. ( Dz.U. Nr 37, poz.
333 ) płatna gotówką w kasie PBDGiK w Krakowie lub potwierdzonym przelewem (Bank Pocztowy S.A. 06 1320 1856 2904 2289 2000 0001
tytułem: nr faktury, nr sprawy, zleceniodawca).

Do odbioru materiałów upowaŜniam:…………………………………………

..............................................................................
/Podpis zleceniodawcy/

)* właściwe podkreślić

