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a) Nazwa usługi
Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej
i naziemnej.
b) Symbol
6630 – koordynacja usytuowania projektowanych sieci terenu.
c)

Wydział
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

d) Komórka
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żninie.
e)

Opis sprawy
Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej
i naziemnej.

f)

Kogo dotyczy
Inwestor składający wniosek.

g) Wymagane dokumenty
- min. 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na mapie do
celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
- dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia (plik „dxf” z warstwą
zawierającą przebieg projektowanych sieci lub współrzędne geodezyjne X,Y w formacie
txt.),
h) Miejsce składania pism
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
I piętro, pokój nr 21,22
i)

Termin i sposób załatwienia
Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku,
w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

j)

Opłaty
Opłata za wykonaną dokumentację pobierana jest na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – załącznik wysokość stawek
podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość
współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także
szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

k) Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
-Rozporządzenie

Ministra

z

1995

dnia

21 lutego

r.

Gospodarki
w

Przestrzennej i Budownictwa

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.
l)

Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 40 f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. w przypadku sporu dotyczącego
zakresu

udostępnianych

materiałów

zasobu

lub

wysokości

należnej

opłaty,

Starosta Żniński wydaje decyzję administracyjną. Od niniejszej decyzji przysługuje
odwołanie

za

pośrednictwem

Starosty

Żnińskiego

do

Kujawsko-Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy,
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji
w

sprawie

ustalenia

wysokości

opłaty

za

udostępnianie

materiałów

zasobu

nie wstrzymuje udostepnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty
w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
m) Inne informacje
I piętro, pokój nr 21,22
tel. 52 30 311 00 wew. 39
Dąbrowska Agnieszka - podinspektor, e-mail: dabrowska.gn@znin.pl
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n) Więcej informacji
Wnioski i formularze:
-wniosek o dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
-przykład wypełnionego wniosku o dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
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Imię i nazwisko
Opracował:

Julita Kapczyńska

Zaopiniował:

Bogusław Szymczak

Zaakceptował:

Stanisław Ludkiewicz

Zatwierdził:

Agnieszka Małecka

Data i podpis
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