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I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Art. 28b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257). 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Inwestor lub projektant składa wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym 
sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów 
projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (gdy mapa ma 
postać nieelektroniczną, doręcza się ją w co najmniej dwóch egzemplarzach) 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).* 

3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane 
od jednostek zarządzających tymi sieciami, np. wodociągową, gazową, energetyczną (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem).* 

4. Uzyskane uzgodnienia dotyczące usytuowania projektowanej sieci (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem).* 

5. Wykaz współrzędnych geodezyjnych X,Y w układzie 2000 (w formacie txt - na nośniku 
elektronicznym i wydruku na papierze) punktów załamania projektowanych sieci 
i przyłączy wraz z ich numeracją na załączniku graficznym (w postaci pliku dxf). 

 
Uwagi dodatkowe: 
- dokumentacja powinna być skompletowana i spięta w skoroszycie lub teczce. 

III. OPŁATY 

Zgodnie z opłatami ustalonymi w załączniku do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 
z późn. zm.).  

Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Opłaty można dokonać w kasie Starostwa - pokój 30. 
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IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż 
po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60,  
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
pokój 28 tel. 087 565 92 26. 

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój numer 20 (Biuro Obsługi Klienta).  

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

Nie dotyczy. 

VIII. UWAGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*- informacja nieobowiązkowa 


