Ostrowiec Świętokrzyski, dnia …………
STAROSTA OSTROWIECKI
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WNIOSEK
dotyczący przeprowadzanie narad koordynacyjnych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………
Nazwa podmiotu wnioskującego
……………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………
NIP

……………………………………………..
REGON

………………………………………………………………………………………………….
e-mail podmiotu, który będzie wykorzystywany do doręczeń pism, informacji i zawiadomień

zgodnie z art. 28b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne występując jako:
1. Wnioskodawca (inwestor, projektant) składający wniosek na naradę
koordynacyjną.
2. Podmiot władający sieciami uzbrojenia terenu:
❑
a. benzynową
❑
b. ciepłowniczą
❑
c. elektroenergetyczną
❑
d. gazową
❑
e. kanalizacyjną
❑
f. naftową
❑
g. telekomunikacyjną
❑
h. wodociągową
❑
i. niezidentyfikowaną
❑
j. inną ……………………
3. Wójt (burmistrz i prezydent miasta), na obszarze właściwości których
mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu.
4. Inny podmiot, który może być zainteresowany rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzający terenami zamkniętymi,
w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

❑
❑

❑
❑

wnioskuję o przyznanie uprawnień do usługi sieciowej dostępnej pod adresem
http://ostrowiec/geoportal2.pl, umożliwiającej przeprowadzanie narad koordynacyjnych,
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o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, następującym użytkownikom:

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Użytkownik 3

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Indywidualny adres e-mail:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Indywidualny adres e-mail:
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Indywidualny adres e-mail:

Przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zasady korzystania z usługi:
1. Dostęp do usługi sieciowej umożliwiającej przeprowadzanie narad koordynacyjnych
odbywa się w trybie chronionym Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego pod adresem
http://ostrowiec.geoportal2.pl , zakładka Internetowe Narady Koordynacyjne – ZUD
(dalej zwanego Geoportalem).
2. Login i hasło zostanie przesłane na indywidulany adres e-mail użytkownika.
3. Podczas pierwszego logowania użytkownik musi zmienić hasło w zakładce logowania
wybierając Zmień hasło. System wymusza okresową zmianę hasła.
4. Udzielanie informacji o haśle innym osobom jest zabronione.
5. Kilkukrotne wprowadzenie błędnego hasła powoduje założenie czasowej blokady
usługi. Po kolejnym wpisaniu błędnego hasła następuje całkowita blokada. Istnieje
możliwość przywrócenie hasła z wykorzystaniem indywidualnego adresu e-mail
użytkownika.
6. Wszelka aktywność w Geoportalu (m.in. czas logowania poszczególnych
użytkowników, ilość i rodzaj pobieranych danych) jest rejestrowana w systemie.
7. Dane zgromadzone w Geoportalu można wykorzystywać wyłącznie na użytek
służbowy zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. Zabrania się wykorzystywania
udostępnionych danych do celów zarobkowych i komercyjnych.
8. W przypadku zaprzestania wykonywania zadań zgodnie z przyznanymi
uprawnieniami przez użytkownika lub rozwiązania stosunku pracy z daną osobą,
konieczne jest zgłoszenie tego faktu administratorowi systemu w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w celu usunięcia loginu.
9. Login i hasło przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 2 lata. Po tym okresie dostęp
do usługi zostaje zablokowany. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu po złożeniu
wniosku, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.I.120.1.85.2019
Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.12.2019r. w sprawie Geoportalu Powiatu
Ostrowieckiego. Niezłożenie w/w wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia
uprawnień może skutkować usunięciem loginu
10. Administrator Geoportalu może dokonać okresowej weryfikacji upoważnień
zgłoszonych osób.
11. Dopuszcza się przerwy w działaniu usługi spowodowane m.in. przerwami w dostawie
energii elektrycznej, nieprawidłowym działaniem sieci internetowej, pracami
konserwacyjnymi, pracami mającymi na celu usunięcie wszelkich wad i usterek itp.
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12. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta
Ostrowiecki, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Iłżecka 37, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail:
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu, w myśl klauzuli zamieszczonej w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
w zakładce Ochrona danych osobowych http://ostrowiecki.eu/ochrona-danychosobowych .
13. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń, dostęp do usługi zostanie zablokowany
w trybie natychmiastowym.
Dodatkowo oświadczam, że zgodnie z art. 28bb ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
wyrażam zgodę na doręczanie pism, informacji oraz zawiadomień za pomocą udostępnionej
usługi sieciowej oraz na podany adres e-mail podmiotu wnioskującego, a doręczenie
w w/w sposób uznaję za skuteczne. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że indywidualne
adresy e-mail użytkowników służą jedynie do komunikacji z użytkownikami w zakresie
przyznanych loginów i haseł.

1……………………………………
2…………………………………….
3…………………………………….
Pieczęć i podpis lub czytelny podpis
użytkowników

………………………………………………..
Pieczęć i podpis
osoby reprezentującej podmiot wnioskujący

Wypełnia Wydział GK:
Identyfikator Podmiotu w systemie OŚRODEK:……………………………………
Login:
Użytkownik 1
Hasło (do pierwszego logowania):
Login:
Użytkownik 2
Hasło (do pierwszego logowania):
Login:
Użytkownik 3
Hasło (do pierwszego logowania):

Strona 3 z 3

