
 

 

 

 
KARTA INFORMACYJNA USŁUGI Nr GG.5.1 

Starostwo Powiatowe  
w Wyszkowie 

ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków 
tel: (29) 743-59-00, 743-59-35   fax: (29) 743-59-33 

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl 

1.  Tytuł usługi 
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu na naradzie koordynacyjnej.  

2.  
Podstawa 

prawna 

1. Art.7d pkt. 2 oraz 28b-28g ustawy z dnia  17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101). 

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 
2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz 
wzoru dokumentu obliczenia opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz.917). 

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096).  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 luty 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. 
Nr 25, poz.133). 

3. 
Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
2. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu. 
3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu. 
4. Upoważnienie udzielone osobie działające w imieniu inwestora. 
5. Zgoda zarządcy drogi na lokalizację sieci uzbrojenia terenu w 

pasie drogowym. 

4. 
Formularze / 
wnioski do 
pobrania 

1. F.GG.8.0  Wniosek - narada koordynacyjna. 
 

Do pobrania: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej bip.powiat-wyszkowski.pl. 
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

5. Opłaty 

1. Opłaty pobierane są na podstawie  art. 40 b ust.1 pkt.6 oraz        
art. 40d ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

2. Opłatę należy wnieść przed wykonaniem czynności uzgodnienia 
dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu – kwotę określa 
załącznik do ustawy, tabela nr 16 pkt. 6: 
a. 150 zł – za pierwszy rodzaj projektowanej sieci, 
b. 105 zł – za każdy następny rodzaj projektowanej sieci, 
c. 105 zł – za przyłącza jednego rodzaju projektowanej sieci, 
d. 73,50 zł – za przyłącza kolejnego rodzaju sieci. 

3. Opłata za wysłanie dokumentacji pod wskazany adres pobierana 
jest na podstawie ust.14 załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne i wynosi: 
a. 10 zł – jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg, 
b. 15 zł – jeżeli waga przesyłki wynosi  od 1 kg do 5 kg, 
c. 20 zł – jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg. 



4.  Opłaty można dokonać w kasie lub na konto Starostwa 
Powiatowego w Wyszkowie na podstawie wystawionego 
Dokumentu obliczenia opłaty. 

6. 
Miejsce 

składania 
dokumentów 

1. POCZTA – Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, ul. Al. Róż 2,                             
07-200 Wyszków. 

2. OSOBIŚCIE – Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w 
Wyszkowie, ul. Al. Róż 2, 07-200   Wyszków,  pok. Nr 39.  

3. ESP – za pośrednictwem urzędowej skrzynki podawczej poprzez 
ePUAP: powiat-wyszkowski/skrytka. 

4. INTERNET – adres poczty elektronicznej starostwo@powiat- 
     wyszkowski.pl 
5. Procedura realizowana elektronicznie: Wrota Mazowsza -   
     http://www.wrotamazowsza.pl/. 

7. 
Termin 

realizacji 

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień 
przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania 
od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. 

8. 
Tryb 

odwoławczy 
Nie dotyczy 

9. 
Uwagi i 

dodatkowe 
informacje 

Dodatkowe informacje na temat narady koordynacyjnej można 
uzyskać pod numerem tel. 29 743 59 22 lub adresem e-mail 
d.cwalina@powiat-wyszkowski.pl.  

 

OPRACOWAŁ  SPRAWDZIŁ  ZATWIERDZIŁ 

Monika Wójcik 
 
 
 

 Jolanta  Sędziak  
 

  Jerzy Ausfeld 

 DATA:07.02.2019 r.  DATA: 07.02.2019 r.  DATA: 07.02.2019 r. 

 
 

http://www.wrotamazowsza.pl/

