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UZGODNIENIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Geodezji
II. PODSTAWA PRAWNA:
art. 28b-28d, art. 40b ust.1 pkt 6 oraz art. 40d-40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.2052 tj. z późn.zm.)
III. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W 2020 roku tradycyjne narady koordynacyjne w siedzibie Urzędu Miasta zostały zastąpione naradami prowadzonymi
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu została uruchomiona usługa „udostępnianie materiałów
zasobu i wnioski ZUD” https://siedlce.geoportal2.pl/ , służąca do elektronicznej obsługi procesu koordynacji sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Usługa umożliwia:
• przesłanie wniosku wraz z materiałami drogą elektroniczną
• dokonania opłat z wykorzystaniem płatności internetowych
• realizację całego procesu koordynacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
• automatyczne generowanie protokołu z narady koordynacyjnej i przesłanie do wnioskodawcy
Z uwagi na trwającą epidemię COVID 19 oraz krótsze procedury zaleca się składanie wniosków drogą
elektroniczną.
Wniosek składa inwestor lub projektant Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 tj. z późn.zm.) art.
28b pkt.3
IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Dla wniosków składanych elektronicznie:
Elektronicznie za pomocą usługi „udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD” dostępna poprzez Geoportal Miasta
Siedlce https://siedlce.geoportal2.pl/. Wnioski można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę);
Dla wniosków składanych tradycyjnie:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2 czynne:
poniedziałek w godz.9.00 – 17.00,
wtorek - piątek w godz.7.45 – 15.45.
V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku składanego elektronicznie:
• mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowany na aktualnej mapie d/c projektowych (plik w
formacie .pdf)
• warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek
zarządzających tymi sieciami
• opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie współrzędnych
przebiegu projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktów w pliku txt, projekt w form. dxf, szkic)
• inne dokumenty w postaci elektronicznej mające znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu
Do wniosku składanego tradycyjnie:
• 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku projektu w formie numerycznej wydruk
projektu w 3 egz. oraz oryginał mapy do celów projektowych)
• warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek
zarządzających tymi sieciami
• opracowanie geodezyjne przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu (opracowanie współrzędnych
przebiegu projektu sieci uzbrojenia terenu z wykazem punktów w pliku txt, projekt w form. dxf, szkic)
• inne dokumenty w postaci elektronicznej mające znaczenie przy uzgodnieniu tego projektu

KI-107-114
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA SIEDLCE, Skwer Niepodległości 2
Strona:2
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 25 794 3717, 25 794 3709 Stron: 2 Wydanie: 5
VI. OPŁATY:
Opłatę uiszcza się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu, zgodnie z tabelą 16, pkt 6 załącznika do w/w ustawy.
Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Lp.

6.

Nazwa materiału
zasobu/czynność
Uzgodnienie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia
terenu

Jednostka
rozliczeniowa
Projektowana sieć
uzbrojenia terenu
jednego rodzaju

Obliczanie wysokości opłaty:
Sp – stawka podstawowa (150 zł.);
Ljr – liczba jednostek rozliczeniowych;
L1 – jedna jednostka rozliczeniowa;
1)
dla Ljr równej L1
Wop = Sp x Ljr x PD x
LR=1
PD=1 (sieć), 0,7 (przyłącze)
AJ=1
2)
dla Ljr większej niż L1
Wop = Sp x [L1 + (Ljr-L1) x LR1] x PD x AJ
LR1=0,7
PD=1 (sieć), 0,7 (przyłącze)
AJ=1

Stawka
podstawowa
(Sp)
150,0 zł

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1. LR przyjmuje wartość:
1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden
rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);
2) 0,7 - dla 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 niebędące przyłączami;
2) 0,7 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są
przyłącza.
3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

Opłaty dla wniosków składanych drogą elektroniczną:
Opłaty wnioskodawca dokonuje po zalogowaniu się w serwisie https://siedlce.geoportal2.pl/ z wykorzystaniem płatności internetowych.
Opłata skarbowa:
• Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.
Wysokość opłaty za:
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł,
• poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 zł od
każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia
otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.
W przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej starosta
wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych
od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, Prezydent
Miasta Siedlce wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia tych
materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej zaskarżonej decyzji.

