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PODSTAWA PRAWNA:
 art. 7d pkt 2 i art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.),
 art. 40b ust. 1 pkt 6 oraz art. 40d ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.),
 załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, z późn. zm.) – tabela nr 16 lp. 6 dotycząca wysokości opłaty za
uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 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 2019 r. poz. 434).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Wniosek inwestora lub projektanta w przypadku uzgodnienia sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu;
 Wniosek inwestora, projektanta, zarządzającego siecią, Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy
w przypadku uzgodnienia sytuowania projektowanych przyłączy uzbrojenia terenu.
Załączniki do wniosku:
 Propozycja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie
sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy
do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta
(minimum 2 egz.);
 Dowód uiszczenia opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
której wysokość i sposób wyliczenia zawiera Dokument Obliczenia Opłaty zgodnie z art.
40d ust. 3 oraz art. 40e ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W celu usprawnienia uzgodnień wnioskodawca może załączyć:
 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego/ decyzję o warunkach zabudowy,
 numeryczne opracowanie zawierające tylko projektowane elementy sieci uzbrojenia terenu
w układzie współrzędnych geodezyjnych „2000” strefa 8 (przesłane pocztą elektroniczną w
formacie: *dxf na adres podgik@starostwo.pl lub dołączone do wniosku na nośniku
informatycznym) oraz wykaz współrzędnych określających przebieg projektowanych
elementów sporządzony w pliku tekstowym, wykazując w poszczególnych
kolumnach/polach odpowiednio: numer punktu oraz jego współrzędne „X” i „Y”,
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 warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu,
 orientację położenia przedmiotu uzgodnienia w stosunku do sąsiednich terenów i stron
świata,
 uzgodnienia (kopie) dokonane przez inne jednostki branżowe.
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OPŁATY:
 Opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się
przed wykonaniem czynności związanych z uzgadnianiem - zgodnie z art. 40d ust. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia określa Dokument Obliczenia Opłaty,
którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia 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.
 Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem Tabela nr 16 lp. 6 do ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Opłaty dokonuje się po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty: w kasie Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 lub przelewem na konto bankowe
wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłata skarbowa
1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji
publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) w wysokości 17 zł.
2. opłacie skarbowej nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych
w części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
3. dokonanie czynności urzędowej nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.).
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 28b ust. 5 termin narady koordynacyjnej zostaje wyznaczony na dzień
przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy
kompletnej dokumentacji tj. wniosku, projektu z propozycją usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu oraz dowodu uiszczenia opłaty.
Sposób załatwienia sprawy:
Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole narady koordynacyjnej.
Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia,
a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania
w tej sprawie.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Geodezji i Katastru
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
parter, pokój nr 108, tel. 85 833 11 42
tel. 85 833 11 24
e-mail: podgik@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
- na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) na czynności
materialno-techniczne związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, których rezultaty utrwala się w protokole przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku;
- na podstawie art. 40f ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.) w przypadku sporu dotyczącego
wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną. Od wydanej decyzji
administracyjnej stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku, za pośrednictwem
Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
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ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/GK-13/F1 Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu
PO-4.1/Z-2/GK-13/F2 Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych przyłączy
uzbrojenia terenu
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie

