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Karta Opisu Usługi GN - 9 

Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

na naradach koordynacyjnych 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1990). 

2.  Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Kieleckiego z dnia 4 ma rca 2016r. w sprawie organizacji narad 

koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Wymagane dokumenty - wniosek, załączniki: 

1. Wniosek (druk GN-9/1) dostępny w Biurze Obsługi Klienta, w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie bip.powiat.kielce.pl oraz na stronie www.powiat.kielce.pl/e-geodezja 

2. Załączniki do wniosku 

- dwa lub trzy egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania  

projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonaną na aktualnej mapie do celów projektowych zgodnej  

z   art.8   ust.l   Rozporządzenia   Ministra   Transportu,   Budownictwa   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia 

27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu), 

- orientację lokalizacji projektu, 

- plik dxf*(warstwy zawierające tylko projekt) lub txt*( współrzędne X Y projektu oraz szkic połączeń), 

inne dokumenty mogące usprawnić proces koordynacji (warunki techniczne, decyzje lokalizacyjne, decyzję zarządcy dróg na 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym). 

Opłaty:  
Opłatę pobiera się przed przedłożeniem dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną. 

Wysokość opłaty określa tabela nr 16 pkt 6 załącznika do ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1990). Opłata wynosi: 

• 150 zł za pierwszy rodzaj sieci i 105 zł za następne rodzaje sieci, 

• 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy i 73.50 zł za następne rodzaje  przyłączy, 

Opłaty administracyjne można uiścić w punkcie kasowym Agencji Bankowej  Monetia, mieszczącej się w siedzibie  

Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  lub  na  konto  Starostwa -   Getin  Noble  Bank  S.A. Nr 95 1560 0013 2037 3600 

2000 0003 

Miejsce załatwienia sprawy:  
Wydział   Geodezji   i   Gospodarki   Nieruchomościami,   Powiatowy   Ośrodek   Dokumentacji   Geodezyjnej i 

Kartograficznej, pokój 150 , tel. (041) 200-14-59, 200-14-58, 200-14-46 

Wnioski można złożyć: 

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach – wejście od strony parkingu. 

Poziom 0 , tel. (041) 200-14-00, 200-14-20, 200-14-42.  

- poprzez stronę internetową: ePuap; Adres skrytki w systemie epuap: /9692uwmtmt/skrytka  

  (poprzez załączenie wypełnionego wniosku (druk GN-9/1) z załącznikami) 

-przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

- poprzez Geoportal Powiatu Kieleckiego na stronie: https://geoportal.powiat.kielce.pl 

- poprzez stronę Powiatu Kieleckiego: https://www.powiat.kielce.pl/e-geodezja/zalatw-sprawe 

Termin i sposób załatwienia sprawy:  
Do 30 dni. Odpisy protokołów narady koordynacyjnej wydawane są w pok. 150 niezwłocznie po naradzie 

koordynacyjnej. 

Tryb odwoławczy:  
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy     

odwołanie      do      Świętokrzyskiego     Wojewódzkiego      Inspektora     Nadzoru      Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: 

Zgodnie   z   art.   28b   ust.   3   ustawy  z   dnia   17   maja   1989   r.   Prawo   Geodezyjne   i   Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 

2021r., poz. 1990). Starosta lub upoważniona przez niego osoba zwołuje naradę koordynacyjną na wniosek inwestora lub 

projektanta. 

Uwagi: Brak 
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