WNIOSEK O SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

5. Miejscowość i data

Formularz

ZUD

, dnia

6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która
w imieniu organu organizuje narady koordynacyjne

2. Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby wnioskodawcy

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Wydział Geodezji
Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych

3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę
7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

GE-K.6630.

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej

.2020

Pole wypełnia adresat wniosku
8. Inwestor

9. Projektant

Imię, nazwisko: ……………………………………………………………………….

Imię, nazwisko: ………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………..

Nr tel.: ……………………………………………………………………………..

10. Przedmiot narady

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

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

elektroenergrtycze
gazowa
wodociągowa
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
telekomunikacyjna
ciepłownicza
inne ………………………………………
inne ………………………………………
inne ………………………………………

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

przyłącze/instalacje:
elektroenergetyczne
gazowe
wodociągowe
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
telekomunikacyjne
ciepłownicze
inne ………………………………………
inne ………………………………………
inne ………………………………………

11. Lokalizacja

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

Działki ewidencyjne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

13. Załączniki

14. Zgody

Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres email: .......................................................................................................................
Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na przekazanie danych kontaktowych (numer telefonu) uczestnikom narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
15. Oświadczenie

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż przedłożona dokumentacja będzie przedmiotem narady koordynacyjnej po dokonaniu
opłaty, w dniu…………………………….. w budynku Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15
(w godz. 7:30-11:30w pokoju 03) oraz przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16. Upoważnieni do odbioru dokumentacji:

17. Podpis Wnioskodawcy

18. Wnioskodawca (wypełnia przy odbiorze)
Potwierdzam odbiór dokumentacji, która była przedmiotem narady
wraz z odpisem protokołu

……………………………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

………………………………………………………………………………………………

Podpis Odbiorcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibą Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@erzeszow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Prezydenta Miasta Rzeszowa związanych
z postępowaniem administracyjnym ;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt.2 oraz wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikających z przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych przez UM Rzeszowa umów;
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację zadań wskazanych w pkt.2;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do danych na podstawie art.15 RODO
- sprostowania swoich danych na podstawie art.16 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa,
na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
- przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu:
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznana Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podczas prowadzonej Pani/Pana sprawy oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Rzeszowa:
- listownie na adres Urzędu Miasta Rzeszowa
- telefonicznie infolinia 17 788 99 00
- e-mailowo iod@erzeszow.pl;
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul Rynek 7, 35-064 Rzeszów

