KARTA INFORMACYJNA GG-10
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Podstawa prawna:
art. 28b, art. 28ba, art. 28bb, art. 28c, art. 28d Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zmianami), art. 3 Ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
Wymagane dokumenty:
wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
propozycja usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przedstawiona na kopii aktualnej mapy do
celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta - 2 egz. w
formie papierowej oraz w postaci cyfrowej w formacie .pdf
propozycja usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci cyfrowej w formacie .dxf(2000) w
obowiązującym układzie współrzędnych PL-2000: - trasy projektowanych sieci, - trasy
projektowanych sieci łącznie z mapą.
●
●

●

Opłaty:
opłatę za uzgodnienie pobiera się przed wykonaniem czynności uzgodnienia lokalizacji
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 40b ust. 1, art. 40d ust. 3, art. 40e
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2101
ze zmianami).
Wpłaty należy dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, znajdującej
się w siedzibie Starostwa Powiatowego (pokój 010), gdzie nie pobiera się opłaty
manipulacyjnej lub na konto tutejszego Starostwa prowadzone przez Bank Spółdzielczy, nr 67
8340 0001 0003 5321 2000 0073.
●

●

Termin załatwienia sprawy:
w dniu narady koordynacyjnej
●

Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 120, telefon: (58) 767-35-54, (58) 767-35-53,
pokój 122, kierownik referatu - telefon: (58) 767-35-56
●
●

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek 800 – 1530
środa 800 – 1700
piatek 800 – 1400
czwartek jest dniem narad
●
●
●
●

Jednostka wykonująca:
Referat Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Renata.Kleina@powiatstarogard.pl kierownik referatu
Anna.Pucek@powiatstarogard.pl
Piotr.Zalewski@powiatstarogard.pl
●
●
●
●

Jednostka nadzorująca:
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
●

Uwagi:
szczegółowych informacji udzielają kierownik i pracownicy Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
●
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