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…………………………………………………………        ……………………………………, dnia ……………………  
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy (płatnika)                                                                miejscowość

  
         
…………………………………………………………                        
adres         
…………………………………………………………           
kod pocztowy i miejscowość   STAROSTA LWÓWECKI                                                
...................................................................    ul. Szpitalna 4 

tel. kontaktowy, e-mail                                                                    59-600 Lwówek Śląski 

              

        WNIOSEK 

o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Temat projektu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przedmiot uzgodnienia: 
projektowane sieci: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (wyszczególnić rodzaje sieci uzbrojenia terenu) 

projektowane przyłącza: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (wyszczególnić rodzaje przyłączy uzbrojenia terenu) 

 
Położenie projektowanej sieci: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, nr działki) 

 
Podmiot władający siecią uzbrojenia terenu 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane inwestora:                                                          Dane projektanta: 

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

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

Sposób odbioru dokumentu: 

Odbiór osobisty/wysyłka na adres  jak w  nagłówku*   
*właściwe podkreślić  

 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgody na doręczanie zawiadomień o naradach koordynacyjnych sytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.344) 

*właściwe podkreślić 

                                                                                                                

……………………………………………… 

         
podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej 
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Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ ZGODY 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.U.UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1) (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Lwówecki (dalej: Administrator).  

Kontakt z Administratorem: Starostwo Powiatowe, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie  

e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: Magdalena Strzelecka, Starostwo 

Powiatowe ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie  

|e-mail: rodo@powiatlwowecki.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1. lit. a RODO,  

tj. udzielonej zgody w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie 

ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) oraz 

aktów wykonawczych do ustawy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa pkt 3, mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie, który wynika z przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają 
dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Lwówecki. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonym w pkt. 3, a po tym czasie przechowywane zgodnie z przepisami prawa (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). 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, a ich 

niepodanie uniemożliwia jego realizację.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – 

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich  przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgodna na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej, odbiorcach i okresie 

przechowywania udziela pracownik merytoryczny lub Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 


