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1. Nazwa usługi:  
Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu  
  

2. Podstawa prawna:  
a) art. 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
b) Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego  Nr 13/2021 z dn. 23.03.2021r.  
c) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   
 

3. Wymagane dokumenty  
a) wniosek inwestora lub projektanta w wersji papierowej lub elektronicznej złożony przez Portal 

Projektanta (https://kwidzynski.webewid.pl) 
b) dla wniosku nieelektronicznego dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci terenu oraz pliki z 

projektem w formacie .PDF i .DXF wysłane e-mailem lub dołączone do wniosku na płycie 
c) dla wniosku elektronicznego pliki z projektem w formacie .PDF i .DXF  
d) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od 

jednostek zarządzających tymi sieciami  
  

4. Opłaty:  
d) Opłaty zgodnie ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

  
Opłatę należy dokonać przed terminem narady koordynacyjnej w punkcie kasowym, lokalizacja: ul.  
Kościuszki 29b – parter lub na konto bankowe Nr 53 8300 0009 0013 5294 2000 0750)  

  

5. Przewidywany termin załatwienia sprawy:   
Zgodnie z Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:  
 Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy    

 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  Nr pokoju: 121, 122  
 Nr telefonu: 55 646 50 25, 55 646 50 24  
 Adres e-mail: m.borkowska@powiatkwidzynski.pl  
 Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 16.00  

  

7. Tryb odwoławczy:  
Brak  
  

8. Uwagi:  
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej (na żądanie zainteresowanego uczestnika narady 

koordynacyjnej) i dokumentację projektową z adnotacją zawierającą informacje, iż dokumentacja była 

przedmiotem narady koordynacyjnej, odbierana jest osobiście przez osobę ubiegającą się o nie bądź 

przesyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po uiszczeniu stosownej opłaty.  

W przypadku wniosku składanego elektroniczne odpis protokołu wraz z załącznikami będzie możliwy 

do pobrania z Portalu Projektanta po zakończeniu narady.  
  

9. Miejsce na notatki:  
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  Imię i nazwisko        Podpis  

1) Autor           Maria Żygadło-Borkowska     …………………………….   

2) Zatwierdził          Mariusz Lewandowski      …………………………….   

  

Nr 

wydania  
Przyczyna wydania  Data  

1.  Pierwsze wydanie  30.06.2005 r.  

2.  

- zmiana sygnatury karty usług w związku ze zmianą struktury 

organizacyjnej Starostwa  
- zmiana podstawy prawnej – ustawa z dn. 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 

2027 z późn. zm.)  
- zmiana wysokości opłaty skarbowej w związku ze zmianą 

przepisów ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)  

15.01.2007 r.  

3.  
- zmiana siedziby Starostwa Powiatowego oraz jego struktury 

organizacyjnej  
08.07.2008 r.  

4.  
- zmiana siedziby Starostwa Powiatowego oraz jego struktury 

organizacyjnej  
18.11.2010 r.  

5.  - zmiana numeru konta bankowego  03.01.2011 r.  

6.  

-zmiana podstawy prawnej art. 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r.     

 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 

1287   

 z późn, zm.)  
  

26.09.2014r.  

7.  

- pkt 2 lit. a) usunięcie przywołań dzienników 

- pkt 2 lit. b) usunięcie przywołań dzienników 

- pkt 2 lit. c) usunięcie przywołań dzienników 

- pkt 4 lit. d) usunięcie przywołań dzienników 

- pkt 5 usunięcie przywołań dzienników 

21.11.2017 r.  

8.  

- pkt 6 zmiana zapisu z Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej    

  na Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

  
15.11.2018r.  

9. 

- pkt 2 lit. b) zmiana Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego 

- pkt 3 lit. a) dodanie inf. o wniosku elektronicznym 

- pkt 3 dodanie inf. o wymaganych dokumentach dla wniosku 

nieelektronicznego i elektronicznego 

- pkt 6 usunięcie nr fax, dodanie nr tel. 

- pkt 8 dodanie inf. o odpisie protokołu w przypadku wniosku 

elektronicznego 

10.06.2021 

http://bip.powiatkwidzynski.pl/


  

 

UWAGA:   
Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym Starostwa. Zabrania się kopiowania 

dokumentu bez konsultacji z pracownikami ww. stanowiska. 
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                                                                                                                                             Kwidzyn  dnia…………………    
WNIOSKODAWCA/PŁATNIK     

Dane adresowe, tel. mail  

…………………………………..  

…………………………………..     

………………………………….                                            STAROSTA  KWIDZYŃSKI  

                                                                                                82-500 Kwidzyn  ul. Kościuszki 29 B  
                                                                                                                                             tel. 55 646 50 25   tel./fax: 55 646 50 24                                                                                                                                

mail:mborkowska@powiatkwidzynski.pl  

INWESTOR  

Dane adresowe, tel. mail  

……………………………………..  

……………………………………..  

………………………………………  

  

                                                                   WNIOSEK O NARADĘ KOORDYNACYJNĄ  

                                                                                                                            

                                                                                Znak sprawy:WGII.6630……………………….   

                        

  
Wnioskuję o przedstawienie na naradę koordynacyjną projekt usytuowania sieci/przyłączy  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
  

Lokalizacja projektu (gmina,obręb,nr działki)…………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  
 Ilość przyłączy…………………………….              Rodzaje sieci    ………………………………………………… 

……………………………………………….                ………………………………………………………………..  
  

  

Do wniosku dołączono:  
1. 2 egz.projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu  
2. Warunki techniczne podłączenia do sieci 3.  Matrycę mapy do celów 

projektowych do wglądu 4.  ………………………………………………….  

  
Zamawiam wysyłkę dokumentacji *)__TAK/__NIE  
__<1kg (10zł)    ____1kg-5kg( 15zł)  _____>5kg. (20zł)  _____ nie dotyczy                               ………………………  
*) odpowiednie zaznaczyć                                                                                                                   podpis  
 

 
Przedłożona dokumentacja projektowa będzie przedmiotem narady koordynacyjnej  w 

dniu………………………… w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy  ul. 

Kościuszki 29B w godzinach 9-15 w pokoju 121.  

  
Przyjmuję do wiadomości.                                               

…………………………………………                                                                                                                                     

             podpis wnioskodawcy     


