
Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 28b ustawy Prawo geodezyjne        
i kartograficzne odbywa się na wniosek złożony przez inwestora lub projektanta.

Wniosek powinien zawierać:
 dane inwestora;
 dane płatnika (ważny tel. lub e-mail w celu wysłania opłaty za uzgodnienie);
 określenie przedmiotu uzgodnienia;
 lokalizację z podaniem wszystkich nr działek, karty mapy, ulicy i miejscowość
 propozycję usytuowania projektowanych sieci  zamieszczoną na planie sytuacyjnym

lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
Wniosek zostanie przedłożony na naradę koordynacyjną po uiszczeniu opłaty, zgodnie

z art. 40b ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w wysokości:
 150,00 zł – pierwszy rodzaj sieci
 105,00 zł – każdy kolejny rodzaj sieci;
 105,00 zł – pierwszy rodzaj przyłącza sieci;
 73,50 zł – każdy kolejny rodzaj przyłącza sieci,

zgodnie z załącznikiem nr 1 tabela 16 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Narady koordynacyjne odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie.  E-mail  do kontaktu:

zud@powiatopolski.pl  .

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  9  lipca  2014  r.  w  sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania
licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).
Art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
1628 ze zm.)
Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia 5 września  2013 r.  w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U
z 2013 r. poz. 1183).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2013 r. poz. 1551).
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