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                                                                                                                                        Jasło, dn. ………………….……. 

Wnioskodawca …………………………………………… 

Adres ………………………………………………………… 

NIP …………………………………………………………… 

Telefon .………..…………………………………………… 

E – mail …………………………………………………….. 

 

STAROSTA JASIELSKI 

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

Nr  sprawy   :     GN – III. 6630……………20……. 

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
– Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

 

Wnioskuję o koordynację usytuowania projektowanych:  

Sieci uzbrojenia terenu : 

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

Przyłączy: 

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

Zlokalizowanych:  

………………………..…….. 
Gmina 

…………………………..….. 

………………………………. 
Obręb (miejscowość) 

 

………………………………. 
Ulica 

 

Działki

Inwestor: 

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

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

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na otrzymywanie informacji dotyczących rozpatrywania niniejszego 

wniosku drogą telefoniczną bądź poprzez podany adres poczty elektronicznej. 

          Telefon   / adres e-mail   _____________________________________________                        

 

Zgłaszam wniosek / nie zgłaszam wniosku* o wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej  

której przedmiotem było rozpatrzenie niniejszego wniosku. 

 

Sposób odbioru dokumentacji: odbiór osobisty  / wysyłka na adres wnioskodawcy * 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 



S t r o n a  2 | 3 

 

 

 

Załączniki: 

• Projekt o którym mowa w art.28b ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(minimum dwa egzemplarze) 

• Postać numeryczna projektu zapisana w formacie DXF lub plik txt (współrzędne XY wszystkich 

punktów załamań projektowanych obiektów) na nośniku informatycznym (płyta CD/DVD)  

lub na adres e-mail zud@powiat.jaslo.pl. 

• Postać numeryczna projektu zapisana w formacie pdf na nośniku informatycznym (płyta CD/DVD) 

lub na adres e-mail: zud@powiat.jaslo.pl. 

• Inne 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

…………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 

 

 

Potwierdzam odbiór dokumentacji projektowej nr ………………………………  

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                                       data i podpis  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku dotyczącego skoordynowania usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło. 

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,  

e-mail: iod@powiat.jaslo.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, 

który wynika z: 

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: wnioskodawcy (projektanci), osoby, których dane dotyczą, 

podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi 

zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych. 

Dane osobowe wraz z aktami postępowania będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną BE10 na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nie planuje się 

usunięcia danych wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków. 

Posiadają Państwo następujące prawa: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie 

danych narusza przepisy RODO. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji wniosku. 

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,  

w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”. 

 

 

 

 

 
 


