Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Wydział Geodezji, Katastru
i Nieruchomości
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
KARTA SPRAWY
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
I. Wymagane dokumenty do załatwienia:
1. Wniosek ( formularz w postaci analogowej dostępny w załącznik lub w postaci cyfrowej przy
założeniu konta w Geoportalu)
2. Projekt sieci uzbrojenia terenu – w formacie PDF, dxf przekazane drogą elektroniczną
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w formacie PDF
4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od
jednostek zarządzających tymi sieciami – w formacie PDF
II. Załączniki do karty informacyjnej;
- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji.
- Harmonogram ZUD.
- Klauzula Informacyjna RODO.
III. Dokumenty do wglądu:
Brak
IV. Wymagane opłaty:
Opłata obowiązuje za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 6 Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.
Opłata jest iloczynem stawki podstawowej, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników
korygujących lub sumą takich iloczynów.
Wysokość stawki podstawowej, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
1.

Opłaty dokonywane na konto Starostwa można uiścić:
przelewem na rachunek bankowy Starostwa Bialskiego : 86 1090 2590 0000 0001 4386 2835 Santander
Bank Polska S.A.
gotówką lub kartą w kasie tutejszego Starostwa (ul. Brzeska 41, parter głównego budynku Starostwa,
pok. 37)
za pomocą płatności elektronicznej w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez
GEOPORTAL2
Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek - Piątek: 730 - 1530 (przerwy 1015 - 1030i 1400 - 1430)

V. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Strona 1 z 3

1.
2.

3.

4.

Za pomocą modułu geoportalu „Udostępnianie materiałów zasobu i wniosku ZUDP”
http://powiatbialski.geoportal2.pl
Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pok. 316 (III piętro) lub w pokojach
wymienionych w punkcie VII.
Przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała
Podlaska lub Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Międzyrzecu
Podlaskim, ul. Warszawska 32, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (wymagane jest posiadanie konta na ePUAP
oraz profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

VI. Sposób i termin załatwienia sprawy:
1. 1. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania
projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
starosta wyznacza czas i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej po pobraniu opłaty za
uzgodnienie., o czym zawiadamia:
1) wnioskodawców;
2) podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu;
3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane
sieci uzbrojenia terenu;
4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w
szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części
projektowanych sieci na tych terenach.
Na radzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się
na żądanie zainteresowanego uczestnika.
Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację
zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane określające
sposób przeprowadzenia narady, jej termin, miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną.
Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem.
VII. Wydział załatwiający sprawę:
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, mail:
gkn@powiatbialski.pl tel. (83) 35-11-397
Zespól uzgadniania dokumentacji projektowej w Białej Podlaskiej, pok.17 (parter) tel. (83) 3511-379 Wydziały zamiejscowe:
Oddział w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 30/32, 21-560 Międzyrzec Podlaski - Zespól
uzgadniania dokumentacji projektowej pok. 16 (parter) tel. (83) 35-11-389 - odnośnie Gminy
Międzyrzec, Miasta Międzyrzec i Gminy Drelów
VIII. Sposób i miejsce odbioru dokumentów:
1.
2.

W przypadku załatwienia sprawy przez Geoportal uzgodnienie jestwydawane automatycznie
Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo u pracownika prowadzącego sprawę.

IX. Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
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X. Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO (klauzula informacyjna):
Osoba składająca wniosek zapoznaje się z klauzulą informacyjną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.). Klauzula informacyjna dostępna jest w pokojach wymienionych w punkcie VII, oraz w BIP
pod adresem https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl w zakładce Informacje Ogólne.
XI. Podstawa prawna:
1. Art. 28, art.28 b-g, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2019 r.
poz.725 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.
3. Art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2005r., Nr 163, poz. 1364)
4. 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 2014 r. poz.917).
XII. Informacje dodatkowe:
Zarządzający sieciami uzbrojenia terenu są zobowiązani uzyskać dostęp do geoportalu w trybie
chronionym
–
wniosek
http://www.powiatbialski.eu/wpcontent/uploads/2019/07/5_wniosek_o_dostepbranze-bialski.pdf

Strona 3 z 3

