
Zarządzenie Nr 94/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 18 września 2015 roku 

 

 

w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, (t. 
j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zarządzam, co następuje: 

§ 1.Celem narad koordynacyjnych jest uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu, o których mowa w art. 2 pkt. 11 ustawy. 

§ 2 . 1 .  Zadania w zakresie organizacji i dokumentowania narad koordynacyjnych wykonuje 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 2. Organizację narad 
koordynacyjnych oraz zasady i tryb uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
ustala Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Dla realizacji zawartego w § 1 zadania, podmioty wyszczególnione w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia - „Wykaz podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu", w związku 
z art. 28e pkt. 2 ustawy, wyznaczą do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych swych 
przedstawicieli, upoważnionych do zajmowania stanowiska w ich imieniu. 

§ 4. Wzór klauzuli zamieszczonej na dokumentacji projektowej potwierdzającej, iż była przedmiotem 
narady koordynacyjnej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 121/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 13 września 2006r. w sprawie 
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 12 lipca 
2014r. 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 94/2014 

Starosty Poznańskiego 
z dnia 18 września 2014 roku 

 
 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 
2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i koniecznością prawidłowego wykonywania - zgodnie z art. 28b ust. 1 
ustawy - zadań Starosty Poznańskiego, zachodzi konieczność wydania zarządzenia Starosty 
Poznańskiego w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich 
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         



            Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia Nr  94/2014 

       Starosty Poznańskiego 
          z dnia 18 września 2014 roku  

 
 
 

R E G U L A M I N  
organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawą prawną przeprowadzania narad koordynacyjnych odbywających 
się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
jest: 

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 
2) Zarządzenie nr ........ /2014 Starosty Poznańskiego z dnia ................... 2014r. w 
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania 
na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

§ 2. 1. Uzgodnienia dokonane podczas narad koordynacyjnych są jedynymi 
ważnymi oraz wiążącymi ustaleniami w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury 
podziemnej, naziemnej i nadziemnej sieci uzbrojenia terenu. 

2. Uzgodnień dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i 
projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z projektowanymi i istniejącymi 
obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, zielenią wysoką pomnikami przyrody, 
mając na uwadze normy odległościowe zawarte w przepisach branżowych. 

§ 3. Podczas narad uzgadnia się projekty zlokalizowane na terenie powiatu 
poznańskiego. 

II. USTALENIA ORGANIZACYJNE 

§ 4. Obsługę techniczną i organizacyjną narad koordynacyjnych zapewnia 
Starosta Poznański poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Poznaniu. 

§ 5 . 1 .  Naradom koordynacyjnym przewodniczy upoważniony przez Starostę 
pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Poznaniu, zajmujący stanowisko Kierownika Zespołu ds. Koordynacji Sytuowania 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego narady koordynacyjnej wszelkie 
sprawy związane z organizacją narad i uzgodnieniem prowadzi inny pracownik 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
upoważniony przez Starostę. 

§ 6. 1. Narady koordynacyjne odbywać się będą w każdy poniedziałek i piątek 
miesiąca kalendarzowego w godzinach: poniedziałki od 9.30 do 16.30, piątki od 8.00 do 



15.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 w sali nr 225. 

2. W razie konieczności dodatkowe terminy narad ustalane będą przez 
Przewodniczącego. 

§ 7.1. Przedstawicieli podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu obowiązuje 
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na podstawie art. 28e pkt 2 ustawy. 

2. Nieobecność poszczególnych przedstawicieli na naradach koordynacyjnych winna być 
uzupełniona poprzez udział w naradach ich stałych zastępców. 

3. Wszyscy przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami winni posiadać upoważnienie 
reprezentowanych przez siebie podmiotów do dokonania wiążących uzgodnień. 

4. ................................................... Listę podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia 
terenu, które są zobowiązane do koordynowania projektowanych sieci na naradach, na terenie powiatu 
poznańskiego, określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr /2014 Starosty Poznańskiego. 

III. ZASADYI TRYB UZGADNIANIA 

§ 8. 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub projektanta. 
2. Uzgodnieniu podlegają projekty sytuowania sieci uzbrojenia terenu, które zostały 

opracowane na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych, sporządzonych zgodnie z 
zasadami określonymi w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierających 
dodatkowo informacje o innych projektowanych sieciach uzbrojenia terenu na danym obszarze. 

§ 9. 1. Przyjęcie dokumentacji do uzgodnienia następuje na podstawie pisemnego wniosku 
inwestora lub projektanta ze ściśle określoną liczbą i rodzajem sieci bezwzględnie podlegających 
uzgodnieniu oraz ewentualną liczbą i rodzajem przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest 
uzasadnione - zgodnie z art. 28b ust. 4 ustawy. 

2. We wniosku należy dodatkowo podawać dane dotyczące adresu e-mail i numer telefonu 
inwestora lub projektanta. 

3. Wniosek o uzgodnienie podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny. 
4. Gotowe formularze wniosku można pobrać: 
- na stronie BIP (www.bip.podgik-poznan.pl - zakładka,,Strefa projektanta " ), 
- w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,1 piętro pok. 124 . 

§ 10. Do wniosku o uzgodnienie (w trzech egzemplarzach) należy załączyć: 
1) 3 egzemplarze projektu sytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na aktualnej 

mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

2) Dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia w układzie PL-2000 (w 
formacie pliku *dwg, *dxf - każda projektowana branża na osobnym pliku lub współrzędne geodezyjne 
X,Y w formacie pliku *txt - do 10 projektowanych punktów) dla terenów posiadających nakładkę 
numeryczną. 

3) Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu uzyskane 
od jednostek zarządzających tymi sieciami. 

4) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o inwestycji celu publicznego. 

5) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez inwestora lub projektanta - 
upoważnienie do występowania w jego imieniu. 



6) W przypadku złożenia upoważnienia dokument potwierdzający dokonanie opłaty 
skarbowej za udzielone pełnomocnictwo. 

§ 11. 1. Dokumentacja przedłożona do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej podlega 
ocenie w zakresie: 

a. zgodności z wnioskiem o uzgodnienie, 
b. prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, 

aktualności i czytelności, 
c. czytelności graficznej projektowanych elementów, 
d. prawidłowości sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zachowaniem 

branżowych norm odległościowych, 
2. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń i usterek niezwłocznie informuje się 

wnioskodawcę o konieczności ich usunięcia. 
3. Po dokonaniu uzupełnień (poprawek), dokumentacja zostanie przedłożona na 

najbliższej możliwej naradzie koordynacyjnej. 

§ 12. Wyniki uzgodnień dokonanych na naradach zostają zawarte w protokołach z narad 
koordynacyjnych, których odpisy stanowią część składową dokumentów wymaganych do wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub do zgłoszenia w Wydziale Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

§ 13. Przewodniczący zamieszcza na uzgodnionej dokumentacji projektowej adnotację 
potwierdzoną swoim podpisem, zawierającą informację, iż dokumentacja była przedmiotem 
narady oraz sposób jej przeprowadzenia, termin, miejsce oraz znak sprawy. 

§ 14. Zadaniem osób zapewniających techniczną obsługę narad koordynacyjnych jest 
zobrazowanie graficzne lub w postaci numerycznej przebiegu projektowanych urządzeń. 

IV. USTAIENIA KOŃCOWE 

§ 15. Wnioskodawca ponosi opłatę za uzgodnienie według cennika zamieszczonego w 
tabeli 16 załącznika do ustawy. 

§ 16. Archiwizacji podlegają następujące dokumenty: 
a. wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie 

koordynacyjnej, 
b. jeden egzemplarz mapy zawierającej propozycję usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu, 
c. protokół z narady spisany odrębnie do każdej sprawy, 
d. odpis protokołu narady koordynacyjnej, 
e. wniosek o wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej w przypadku jego złożenia 

przez zainteresowanego uczestnika narady koordynacyjnej. 

§ 17. Postęp prac związanych z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej wnioskodawca 
możne śledzić na stronie BIP: (www.bip.podgik-poznan.pl - zakładka „Strefa projektanta" ), po 
wpisaniu numeru sprawy. 

§ 18.1. Projektowane sieci na terenach zamkniętych nie podlegają uzgodnieniu na 
naradach koordynacyjnych. 

2. O usytuowaniu sieci lub ich części w granicach terenu zamkniętego decyduje 
projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza tym terenem - art. 28d ustaw} 

 

 



 
 

                                Załącznik nr 2 
 do Zarządzenia Nr 94/2014     

                    Starosty Poznańskiego 
                                 z dnia 18 września 2014 roku  

 
 

WYKAZ PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SIECIAMI UZBROJENIA TERENU 

1. Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
60- 509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 

2. Zarząd Dróg Powiatowych 
61- 851 Poznań, ul. Zielona 8 

3. AQUANET S.A. 
61 -492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 

4. Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Poznaniu 

61-859 Poznań, ul. Grobla 15 

5. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział 

w Poznaniu 

61-859 Poznań, ul. Grobla 15 

6. DALKIA Poznań S.A. 
61-016 Poznań, ul. Gdyńska 54 

7. ENEA OPERATOR Sp. zo.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon 

Dystrybucji Poznań 61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2 

8. NETIA S.A. 
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 

9. Centrum Zarządzania Siecią HAWE TELEKOM Sp. zo.o. Centrum 

Zarządzania Siecią 

60- 320 Poznań, ul. Bułgarska 65 

10. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

61- 704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14 

11.INEAS.A. 
60 - 717 Poznań, ul. Kolejowa 19/21 

12. Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu 50-984 

Wrocław, ul. Bernarda Pretficza 28 

13. Jednostka Wojskowa Nr 2823 61-160 Poznań, ul. Babicka 1 

 

 

14. Wydział Zarządzania Zasobami Sieci we Wrocławiu Telekomunikacja 

Polska S.A. Domena Hurt 50 -1 55 Wrocław, ul. Purkyniego 2 

15. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 



62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1 

16. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo 

Podgórne, ul. Zachodnia 4 

17. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy Sp. z o.o. 62-090 

Rokietnica, ul. Pocztowa 3A 

18. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. 62-052 

Komorniki, ul. Zakładowa 1 

19. Gminne Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. w Czerwonaku 62-028 

Koziegłowy, ul. Piaskowa 1 

20. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 

21. Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 62-010 Pobiedziska, ul. Poznańska 58 

22. Zakład Komunalny w Kostrzynie 62-025 Kostrzyn, ul. Poznańska 2 

23. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15 

24. Spółka Wodna Do Eksploatacji Wodociągu Dopiewo 62-070 Dopiewo, ul. Łąkowa 1A 

25. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie 62-060 Stęszew, ul. 

Mosińska 15 

26. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 64-320 Buk, ul. Przemysłowa 10 

27. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6G 

28. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. 62-035 Kórnik, 

ul. Poznańska 71C 

29. Gmina Kórnik 
62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1 

30. Miasto Luboń 
62-030 Luboń, Plac Edmunda Bojanowskiego 2 

31. Gmina Mosina 
62-050 Mosina, Plac 20 Października 1 
 

32. Miasto Puszczykowo 
62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4 

33. Gmina Stęszew 
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 

34. Miasto i Gmina Buk 64-320 Buk, 

ul. Ratuszowa 1 

35. Miasto i Gmina Murowana Goślina 62-095 Murowana 

Goślina, ul. Poznańska 18 

36. Miasto i Gmina Swarzędz 62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1 

37. Miasto i Gmina Pobiedziska 62-010 Pobiedziska, ul. 

Kościuszki 4 



38. Gmina Kostrzyn 
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5 

39. Gmina Tarnowo Podgórne 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 

40. Gmina Suchy Las 
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13 

41. Gmina Rokietnica 
62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1 

42. Gmina Czerwonak 

62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 

43. Gmina Komorniki 
62-052 Komorniki, ul. Stawna 1 

44. Gmina Dopiewo 
62- 070 Dopiewo, ul. Leśna 1C 

45. Gmina Kleszczewo 
63- 005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

 

 

 

 

 


