KARTA INFORMACYJNA NR GN-08
STAROSTWO POWIATOWE
Adres:
tel.:
fax.:

Wydanie: 5

ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
www.opocznopowiat.pl

Godziny pracy Wydziału Geodezji:
poniedziałek, środa, czwartek w godz.: 730 – 1530
wtorek w godz.: 730 - 1630
piątek w godz.: 730 - 1430
NAZWA USŁUGI

Kasa:
830 – 1430
800 – 1600
830 - 1330

Strona: 1/2

Skoordynowanie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.
zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (druk: W-GN-08).
Wniosek składa inwestor lub projektant.
FORMA WNOSZENIA
1. Złożenie wniosku w formie pisemnej.
Wzór wniosku dostępny jest:
- w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- na stronie internetowej www.opocznopowiat.pl w zakładce Mieszkaniec-Załatw sprawę-druki do
pobrania.
2. Złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych na portalu
dostępnym pod adresem https://opoczno.geoportal2.pl zakładka „Internetowe Narady Koordynacyjne –
ZUD”
OPŁATY
1. Opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą
koordynacyjną.
Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z art.40b i 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu:
• 150,00 zł – za jeden rodzaj sieci,
• 255,00 zł – dwa rodzaje sieci,
• 360,00 zł – trzy rodzaje sieci.
Sytuowanie projektowanego przyłącza:
• 105,00 zł – jeden rodzaj przyłącza,
• 178,50 zł – dwa rodzaje przyłączy,
• 252,00 zł – trzy rodzaje przyłączy.
Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie Starostwa, przelewem na konto na podstawie Dokumentu
Obliczenia Opłaty lub płatnością elektroniczną przez GEOPORTAL.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, Biuro Podawcze - segment A, parter,
pokój nr A20 lub w Zespole ds. Sieci Uzbrojenia Terenu - segment C, parter, pokój nr C15.Drogą

elektroniczną za pomocą platformy ePUAP bądź Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Opocznie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Zespół ds. Sieci Uzbrojenia Terenu – pokój nr C15, tel. (44) 741-49-98, osoba odpowiedzialna za załatwienie
sprawy: Joanna Orłowska, email: gesut@opocznopowiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyznaczenie terminu narady koordynacyjnej nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej następuje w dniu jej zakończenia.
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Czynność materialno-techniczna – nie służy odwołane.
UWAGI
Terminy zaplanowanych na rok 2022 narad koordynacyjnych znajdują się na stronie internetowej
www.opocznopowiat.pl w zakładce Mieszkaniec-Załatw sprawę-druki do pobrania.
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