
Informacja dot. organizacji uzgadniania sytuowania  

projektowanych sieci uzbrojenia terenu  

w powiecie brzeskim 

 

  Zgodnie z art. 28b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego istnieje obowiązek 

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz 

w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy 

obszarów wiejskich. Uzgadnianie odbywa się na  się na naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez starostę. 

Obowiązek uzgadniania usytuowania nie dotyczy (art. 28b ust. 2 pgik): 

1)   przyłączy; 

2)   sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. 

 

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej dla danej inwestycji może złożyć inwestor 

lub projektant - nie jest wówczas konieczne pełnomocnictwo inwestora (ar. 28b ust. 3 pgik).   

 

Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią 

uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności 

potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na 

tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być 

sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w 

art.28b ust.1 pgik, lub sytuowanie przyłączy. 

 

Uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega opłatom określonym w załączniku 

do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Pobranie opłaty następuje przed wyznaczonym 

terminem narady koordynacyjnej.  

 

Do wniosku o przeprowadzenie narady należy dołączyć co najmniej 2 egzemplarze planu 

sytuacyjnego  sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do 

celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z 

rysunkiem projektowanej  sieci uzbrojenia terenu.  

 

Aktualna mapa zasadnicza to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie. Kopia 

aktualnej mapy zasadniczej jest jedną z postaci mapy do celów projektowych  sporządzonej 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 

Kompletny wniosek będzie przedmiotem narady koordynacyjnej w najbliższym terminie 

wynikającym z  ustalonego harmonogramu narad, opublikowanego poniżej, O terminie narady 

wnioskodawca zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną  na wskazany we wniosku adres.  

Starosta umożliwia przeprowadzenie narad koordynacyjnych w formie  elektronicznej, 

bezpośredniej (tradycyjnej)  lub częściowo elektronicznej (mieszanej). Wybór formy  

uczestnictwa w naradzie   należy do zawiadomionych  o terminie i miejscu przeprowadzenia 

narady podmiotów.   

 

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a 

innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w 

tej sprawie. 
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