
WNIOSEK 

Dane wnioskodawcy 
 Imię i nazwisko/Nazwa firmy             PESEL/NIP 

 Tel. stacjonarny               Tel. komórkowy       E-mail

 Adres zamieszkania/Siedziba firmy 
 Ulica            Nr domu     Nr lokalu      Kod pocztowy 

  / 
 Miejscowość 

 Adres do korespondencji (jeżeli inny niż Adres zamieszkania/Siedziba firmy) 
 Ulica                                                                           Nr domu       Nr lokalu      Kod pocztowy 

  / 
 Miejscowość

Przedmiot wniosku 

� Wykonanie uzgodnienia branżowego (Infrastruktura Telekomunikacyjna), aktualizacji załączonej do 
wniosku mapy 

� Wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji w zakresie Infrastruktury Telekomunikacyjnej 

� Wniosek o wycenę prac związanych z przełączeniem Infrastruktury Telekomunikacyjnej kabli 
telekomunikacyjnych miedzianych 

� Wniosek o odstępstwo, które będzie się wiązało z koniecznością wypłaty rekompensaty na rzecz 
PKP TELKOL 

� Wniosek o aktualizację uzgodnień w związku z innym przebiegiem trasy Infrastruktury Technicznej 

� Inna sprawa 

(miejscowość, data)(numer pisma)



Opis nieruchomości podlegającej uzgodnieniom 
 Miejscowość 

 Ulica             Nr działki          Obręb 

 Nr linii kolejowej    Szlak    Kilometraż 

 Region Telkol 

Oświadczenia 
      Oświadczam, iż zapoznałem się z Wykazem Opłat PKP TELKOL, akceptuję i zobowiązuję się do 
uiszczenia opłaty za dokonanie Uzgodnień obliczonej wg cennika w terminie        dni określonym 
w fakturze. 

     Oświadczam, iż zapoznałem się z Obowiązkiem informacyjnym PKP TELKOL dla 
osób/podmiotów występujących o uzgodnienie nadesłanej dokumentacji technicznej oraz osób 
wskazanych do kontaktu. 

Pozostałe wymagane informacje 
 Tytuł projektu/Zadania inwestycyjnego 

 Nazwa i adres Inwestora 

 Imię i Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy 

 Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy 

(wybierz liczbę dni)



  

Opis inwestycji 

 

 



Dane płatnika 
 Imię i nazwisko/Nazwa firmy               PESEL/NIP 

 Tel. stacjonarny               Tel. komórkowy       E-mail

 Adres zamieszkania/Siedziba firmy 
 Ulica            Nr domu       Nr lokalu      Kod pocztowy 

  / 
 Miejscowość 

Osoba do kontaktu 
 Imię i nazwisko      Numer telefonu 

E-mail

Na kogo wystawić uzgodnienie 

� Wnioskodawca 
� Inwestor 
� Inny (wypełnić poniżej): 

 Imię i nazwisko/Nazwa firmy               PESEL/NIP 

 Tel. stacjonarny               Tel. komórkowy       E-mail

 Adres 
 Ulica            Nr domu       Nr lokalu      Kod pocztowy 

  / 
 Miejscowość 

Wymagane załączniki 
1. Projekt (po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna – CD lub pendrive, jeden egzemplarz będzie

przechowywany w archiwum PKP TELKOL)
2. Pełnomocnictwo (jeżeli występuje pełnomocnik)

Miejscowość, data  Czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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