
Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

I. Podstawa prawna: 

 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2101 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 

z późn. zm.) 

 

II. Wymagane dokumenty: 

 

1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na 

druku dostępnym w internecie, złożony przez inwestora lub projektanta. We wniosku 

należy podać jednoznacznie co będzie przedmiotem uzgodnienia oraz położenie 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z numerami działek. Podajemy pełne dane 

wnioskodawcy i inwestora. Dodatkowo należy wpisać dane kontaktowe (adres e-mail, 

nr telefonu). 

2. Minimum 2 egzemplarze propozycji usytuowania projektowanych sieci zamieszczonej 

na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii 

aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta, zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

uzgodnionych dotychczas oraz położenia znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych. 

3. Kserokopie warunków technicznych przyłączenia do sieci. 

4. Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu w układzie 2000 należy przekazać wykaz w formacie txt. oraz skan mapy 

z propozycją usytuowania projektowanych sieci.  

5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do złożenia wniosku o skoordynowanie 

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo od inwestora wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.   

 

III. Opłaty: 

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2101 z późn. zm.). Opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku. 

 

IV. Termin załatwienia sprawy: 

 

14 dni  



V. Jednostka prowadząca sprawę: 

 

Starosta Kościański  

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan 

  

Upoważniona osoba – Paulina Dubska pok. 22 (paulinadubska@powiatkoscian.pl lub 

osrodek@powiatkoscian.pl ) tel. 65 511-08-84 wew. 20 

 

 

VI. Tryb odwoławczy: 

 

Brak 
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