Zarządzenie Nr 1/2018
Starosty Nowodworskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Celem narad koordynacyjnych jest skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy lokalizowanych w granicach
administracyjnych powiatu nowodworskiego.
2. Organizację narad koordynacyjnych oraz zasady i tryb koordynacji sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wyniki koordynacji dokonanych na naradach prowadzonych z upoważnienia starosty
przez przewodniczącego narad koordynacyjnych zostaną zawarte w protokołach z narad
koordynacyjnych. Odpisy z protokołów spełniają rolę opinii dla organów administracji
architektoniczno-budowlanej w sprawie sytuowania projektowanych sieci wymaganych do
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub wyrażenia zgody budowlanej.
§ 3. Informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu
oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które nimi władają,
uzyskane w wyniku koordynacji, docelowo zasilać będą bazę danych Geodezyjnej Ewidencji
Sieci Uzbrojenia, zwaną dalej bazą danych GESUT, zakładaną i prowadzoną przez Starostę w
Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim w ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 4. Wykaz głównych podmiotów władających sieciami uzbrojenia podziemnego terenu w
granicach administracyjnych powiatu nowodworskiego przedstawia załącznik nr 2 do
niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu w Nowym Dworze
Gdańskim.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta
(-)
Zbigniew Ptak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Nowodworskiego nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.

REGULAMIN
organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Uzgodnienia dokonywane podczas narad koordynacyjnych SA jedynymi ważnymi oraz
wiążącymi ustaleniami w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej
sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnień dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi
przewodami i urządzeniami, z projektowanymi i istniejącymi obiektami budowlanymi,
znakami geodezyjnymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, mając na uwadze normy
odległościowe zawarte w przepisach branżowych i Polskich Normach.
II. USTALENIA ORGANIZACYJNE
§ 2. Wszyscy przedstawiciele podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu i inni
uczestnicy narad koordynacyjnych winni posiadać upoważnienia swoich instytucji do
dokonywania wiążących uzgodnień.
§ 3.1. Narady koordynacyjne odbywać się będą w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca
kalendarzowego w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i
Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 23, pokój nr 10.
2. Narady mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
wyraźne życzenie podmiotu władającego siecią, bądź innego uczestnika narady, po
uprzednim doręczeniu kopii planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, jeżeli została wyrażona przez nich pisemna zgoda na doręczenie pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.
3. Inne lub dodatkowe terminy narad ustalane będą przez przewodniczącego narady.
4. Wnioskodawcom, przedstawicielom podmiotów władających sieciami, wójtom gmin i
burmistrzom miast oraz innym podmiotom zainteresowanym rezultatami narad
koordynacyjnych zawiadomienia o terminach narad wraz z wykazem wniosków do
rozpatrzenia będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osobiście
lub pocztą.
§ 4.1. Obsługę techniczną i organizacyjną narad zapewnia Starosta Nowodworski poprzez
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim.
2. Przyjmowanie wniosków i odbiór uzgodnionej dokumentacji odbywa się codziennie
w siedzibie Wydziału.

III. ZASADY I TRYB KOORDYNACJI
§ 5.1. Koordynacji podlegają propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu przedstawione na planach sytuacyjnych, opracowanych na kopiach aktualnych
podkładów geodezyjnych, które zostały sporządzone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Przez aktualny podkład geodezyjny rozumie się:
- mapę zasadniczą przedstawiającą w swej treści określony obszar, na którym
dokonano sprawdzenia i porównania tej treści ze stanem w terenie, jak również pomierzono
wszystkie nowe istotne szczegóły terenowe, a dokumenty z pomiaru uzupełniającego
przekazano formie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, zwanej dalej ustawą ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2101).
- mapę do celów projektowych sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w
rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności obowiązujących w budownictwie, a także w §78 – 82 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
§ 6.1. Przyjęcie dokumentacji do przedłożenia na naradzie koordynacyjnej następuje na
podstawie pisemnego wniosku inwestora lub projektanta ze ściśle określoną liczbą i rodzajem
sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczba i rodzajem sieci lub
przyłączy, których uzgodnienie jest uzasadnione – zgodnie z art. 28b, ust. 7 ustawy.
2.
W celu sprawnego przeprowadzenia koordynacji we wniosku należy dodatkowo
podać dane dotyczące adresu e-mail i nr telefonu inwestora lub projektanta.
3.
Wniosek o koordynację podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
§

7. Do wniosku o koordynację należy dołączyć:
1) nie mniej niż dwa egzemplarze planu sytuacyjnego w formie analogowej
zawierającego propozycje usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
2) w przypadku opracowania projektu w wersji elektronicznej plik „dxf” lub „dgn” z
warstwą zawierającą przebieg projektowanej sieci, albo plik „txt” zawierający wykaz
współrzędnych punktów charakterystycznych i załamań projektowanej sieci.
§ 8.1. Plan sytuacyjny w formie analogowej oprócz wymogów zawartych w § 5 zarządzenia
winien być:
1) w przypadku jego wydruku w wersji elektronicznej zgodny pod względem
graficznym z oryginałem wykorzystanego podkładu geodezyjnego między
innymi w zakresie grubości, rodzajów linii, symboli, oznaczeń oraz kolorów,
2) czytelny,
3) kartometryczny – wiernie zachowujący skalę określoną w oryginale
podkładu geodezyjnego,
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca niezwłocznie zostanie
powiadomiony o konieczności ich usunięcia.
3. Po dokonaniu usunięcia nieprawidłowości zmienia się termin narady w danej sprawie.

§ 9.1 Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole spisanym odrębnie dla
każdej sprawy.
2. W trakcie narady koordynacyjnej istnieje możliwość przedłożenia przez
wnioskodawcę planu sytuacyjnego uwzględniającego zmiany w usytuowaniu projektowanej
sieci uzbrojenia terenu zgłoszone przez uczestnika narady lub zastrzeżenia do tych zmian
zgłoszone przez podmioty zawiadomione o tej naradzie, które w niej nie uczestniczyły.
§ 10. Zadaniem osób zapewniających techniczna obsługę narad koordynacyjnych jest w
szczególności:
1) rejestracja w postaci numerycznej w systemie EWID przebiegu
pozytywnie uzgodnionych tras i lokalizacji projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z oznaczeniem rodzaju sieci i numeru ewidencyjnego
wniosku,
2) archiwizacja danych projektowych w systemie w przypadku realizacji
sieci czy utraty ważności uzgodnienia.
§ 11
Wszystkie uzgodnione podczas narad koordynacyjnych trasy i lokalizacje
projektowanych sieci uzbrojenia terenu niezwłocznie podlegają graficznej rejestracji w
systemie informatycznym – docelowo w bazie danych GESUT.
W tym celu w sytuacji, gdy zostaną uzgodnione zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci
uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym
załączonym do wniosku, wnioskodawca przedłoży niezwłocznie plan sytuacyjny
uwzględniający te zmiany.
IV. USTALENIA KOŃCOWE
§ 12.1.
Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacyjnych
według cennika zawartego w tabeli 16 załącznika do ustawy.
Brak uiszczenia opłaty uniemożliwi przeprowadzenie tych czynności.
2.
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką ( w kasie starostwa) w dniu złożenia
wniosku po uprzedniej jego rejestracji i wystawieniu dokumentu obliczenia opłaty (DOO).
3.
Dopuszcza się płatność przelewem z zastrzeżeniem, że brak środków na koncie
starostwa lub brak potwierdzenia wykonania
przelewu uniemożliwi przedłożenie
dokumentacji do uzgodnienia.
§ 13.

Archiwizacji podlegają następujące dokumenty:
1) wniosek o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia,
2) jeden egzemplarz planu sytuacyjnego zawierający propozycję usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie analogowej,
3) protokół z narady spisany odrębnie dla każdej sprawy,
4) odpis protokołu z narady koordynacyjnej,
5) wniosek o wydanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej ( w przypadku
jego złożenia przez podmiot zawiadomiony o naradzie).

Starosta
(-)
Zbigniew Ptak

