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ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek GN-3/1 

KARTA USŁUGI 

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 

z późn zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków  

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego licencji   

i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r.  poz. 

1322). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 

462 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

6. Zarządzenie Starosty Rawickiego Nr 45/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz Regulamin  

    stanowiący załącznik  nr 1 do zarządzenia. 

 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  

2.  Projekt zawierający propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną  na kopii      

     aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej  

     za zgodność z oryginałem przez projektanta – 2  egz. 

3. Wykaz współrzędnych projektowanych obiektów  X i Y (układ geodezyjny 2000/18) wraz 

     z kodami w pliku .txt,  mapę w pliku .dxf. 

4. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel. 

5. Dodatkowe dokumenty (nieobowiązkowe) będące w posiadaniu wnioskodawcy: decyzja  

    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualne warunki techniczne podłączenia  

    obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, inne uzgodnienia. 

6. Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć elektronicznie poprzez aplikację i.Projektant    

    znajdującą się na Portalu pod adresem http://rawicz.giportal.pl/. 
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WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

Lp. Nazwa materiału zasobu Jednostka  
rozliczeniowa 

Stawka 

podstawowa 
Współczynniki korygujące LR,PD,AJ 

 

 

 

 

 
1. 

 

 
 

 

 
Uzgodnienie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu 

 

 
 

 

 
Projektowana 

sieć uzbrojenia 
terenu jednego 

rodzaju 

 

 
 

 

 
150,0 zł 

 

 

1. LR przyjmuje wartość: 
1) 1,0 – do Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia 
jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu), 
2) 0,7 – do Ljr większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest 

więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu). 
2. PD przyjmuje wartość: 
1) 1,0 – w przypadku, gdy przedmiotem wniosku o 

uzgodnienie są sieci uzbrojenia terenu nie będące przyłączami, 
2) 0,7 – w przypadku, gdy przedmiotem wniosku o 

uzgodnienie są przyłącza. 
3. AJ przyjmuje wartość 1,0. 
 

 

UWAGA! 

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed 

udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa  

w art. 40b ust. 1. 

 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu  

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

63-900  Rawicz, Rynek 17, pokój nr 3  (parter) 

tel.  65 546 51 17 

godziny pracy  PODGiK: 

poniedziałek: 800-1600, wtorek- piątek: 700-1500 

e-mail: osr-geo@powiatrawicki.home.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

- termin narady wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia 

otrzymania dokumentacji, 

- w przypadku narady elektronicznej wyznacza się termin zakończenia, który nie może być 

krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia 

podmiotów, 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

nie dotyczy 

UWAGI: 

PODGiK w Rawiczu prowadzi system koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu w aplikacji i.Projektant GEO-INFO 7.  Do korzystania z jego możliwości niezbędne jest 

zawarcie umowy przez Wykonawcę z Starostą Rawickim. Po jej realizacji administrator SIP 

GEO-INFO przydzieli login oraz hasło. Informację w sprawie zawarcia umowy należy kierować 

na ww. e-maila. 

Warunkiem przedstawienia wniosku na naradzie koordynacyjnej jest wniesienie opłaty za 

uzgodnienie i dostarczenie dowodu wpłaty/przelewu. 

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu znajduje się informacja z wykazem 

spraw będących przedmiotem najbliższej narady. 



 


