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KARTOGRAFII I KATASTRU 

 
 

Nazwa usługi: 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

1. Podstawa prawna: 
       a) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 725 ze zm.) 
       b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
       c) Zarządzenie Starosty Nowodworskiego nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. 

 

2. Wymagane dokumenty: 
Wypełniony formularz wniosku. 
Formularz wniosku można pobrać: 

1) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 B w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   

2) ze strony internetowej: 
a) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – w przygotowaniu 
b) Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – w przygotowaniu 
c) formularze dostępne są w formie aktywnego odnośnika: wniosek o uzgodnienie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu – w przygotowaniu 

Załączniki do wniosku stanowią: 
a) projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu zwany „Projektem”. 
b) prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
c) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających 

tymi sieciami 
d) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata 

3. Opłaty: 
1) Opłaty naliczane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego2004 r. w sprawie 

wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów 
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U Nr 37 z 2004 poz.333). 

2) Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy wpłacić na konto 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  nr  konta 80116022020000000486642350 
Bank Millennium. 

3) Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie podlega opłacie skarbowej (art. 3 ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) 

4. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, podlega przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 

 
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański nr konta 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010. 

4. Terminy załatwienia sprawy: 
1) 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. 
2) w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. 
3) Nie zajęcie stanowiska przez Zespół w ww. terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. 



5. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Wydziału /Stanowiska :Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Powiatowej 
 Nr telefonu: 55 533 04 53 
 Adres e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl 
 Godziny pracy:7.30-15.30 poniedziałek, wtorek, czwartek, 7.30 – 16.30 – środa, 7.30-14.30 - piątek 

6. Tryb odwoławczy: 
Nie dotyczy 

7. Uwagi: 
1) Uzgodnieniu przez Zespół nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych 
2) Uzgodnieniu przez Zespół nie podlegają obiekty budowlane nie będące siecią uzbrojenia terenu. 
3) Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. 

 
Wymagania ogólne: 
1) Projekt sporządza się na aktualnej mapie, wykonanej według zasad określonych w rozdziale 2 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 (Dz. U. Nr 25, poz. 133) zawierającej 
dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Starostę oraz położenie znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

2) Mapa i projekt mogą być sporządzone także na komputerowych nośnikach informacji. W przypadku sporządzenia projektu na 
komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się wydruk projektu i oryginał mapy do celów projektowych, 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

Uwaga: aktualność kart jest sprawdzana raz na kwartał. Ostatnia aktualizacja 18.03.2021 r. 


