
GGN-ZUD.6630. …………..............    ……………………, dnia ………………… 
 
 
 
……………………………………………… 
(Wnioskodawca/Płatnik – imię, nazwisko, adres, NIP, REGON) 

 
 
 
……………………………………………… 
(Inwestor – imię, nazwisko, adres, nr tel., PESEL) 
 

 
……………………………………………… 
(Projektant – imię, nazwisko) 

 
WNIOSEK 

o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287) wnoszę o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie 
usytuowania niżej wymienionego uzbrojenia terenu: 

 
PRZYŁĄCZA: 

energetycznego:  □ przedlicznikowego      dł. …… 

 □ zalicznikowego   dł. …… 

 gazowego: □ przyłącza    dł. ……                               

 □ podziemnej instalacji gazowej  dł. …… 

□ wodociągowego    dł. …… 

□ kanalizacji sanitarnej                          dł. …… 

□ kanalizacji deszczowej                       dł. …… 

□ telekomunikacyjnego                         dł. …… 

□ ciepłowniczego                            dł. …… 

□ inne ....................                                dł. …… 

ILO ŚĆ PRZYŁĄCZY:  ……… 

□ do budynku mieszkalnego   

□ do budynku letniskowego 

□ ……………………… 

SIECI: 

□ energetycznej   dł. …… 

□ wodociągowej   dł. …… 

□ kanalizacji sanitarnej dł. …… 

□ kanalizacji deszczowej dł. …… 

□ gazowej   dł. …… 

□ telekomunikacyjnej  dł. …… 

□ ciepłowniczej   dł. …… 

□ innej .....................  dł. …… 
 
 
 
 
ILO ŚĆ SIECI:  ……… 
 

 

Na nieruchomości położonej w gminie/mieście ……………………………; obręb ……………………… 

Oznaczonej jako działka ewidencyjna numer ……………………………………………………………… 
(działka docelowa oraz działki pośrednie) 

 
 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie 
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
adres e-mail: ggn.zud@powiat-olsztynski.pl 

Należność zostanie opłacona na podstawie rachunku przed 
odbiorem uzgodnienia projektu 

 
 
 
 

……………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

W załączeniu: 
□ decyzja o war. zabud. i zagosp. terenu / miejscowy plan zagosp.  przestrz. 
□ warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci 
□ ..... egz. projektu zagospodarowania działki (min. 2) 
□ oryginał mapy syt.-wys. do celów projektowych (do wglądu) 
□ wykaz współrzędnych punktów załamania nowo projektowanych elementów (wydruk oraz plik 
    w formacie TXT wraz ze szkicem poglądowym; bądź projekt w formacie DXF) 
□ upoważnienie w przypadku innej osoby niż Inwestor/Właściciel (oryginał + 2 kserokopie)  
   oraz opłata skarbowa 
 

* zaznaczyć ‘X’ wła ściwy kwadrat 
* zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy o opłacie skarbowej  
   z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.Nr 225, poz. 1635) 


