
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
 
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na 
wniosek inwestora lub jego upowaŜnionego przedstawiciela.  
 
 
Wymagane dokumenty: 
- wniosek  inwestora lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
- załączniki (dokumenty): 
   1)  3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej  

mapie w skali 1 : 500 lub 1: 1000, 
2) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeŜeli jest ona wymagana 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
3)  warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu,  uzyskane od 
jednostek zarządzających tymi sieciami, 
4) orientacja połoŜenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich 
terenów i stron świata,  
5)  pełnomocnictwo, jeŜeli wniosek składa upowaŜniony przedstawiciel inwestora. 

 
Opłaty:  
- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 , poz. 1635) - 
/załącznik do ustawy część IV/; od złoŜonego dokumentu stwierdzającego udzielenie  
pełnomocnictwa - 17,00 zł. 
 
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 
wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe za 
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 r., poz. 333). 
1.Wysokość opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia wynoszą: 

1) za pierwsze 100 metrów projektowanej sieci uzbrojenia terenu – 70,00 zł. 
2) powyŜej 100 metrów – 15,00 zł.  za kaŜde następne 100 metrów   
3) za pierwsze przyłącze do pojedynczego budynku – 40,00 zł. 
4) za kaŜde następne przyłącze do pojedynczego budynku – 6,00 zł. 

2. W wypadku uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami pobiera się opłaty 
określone w pkt.: 1), 2) i 4).  
3.  Za uzgodnienia podziemnych budowli, jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp., za kaŜdy 
uzgadniany obiekt  pobiera się opłatę  120,00 zł.  
4. Wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złoŜenia wniosku. 
5. Opłaty naleŜy wnieść, w dniu wydania  uzgodnionej dokumentacji projektowej, w kasie 
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1 lub na konto podane na 
zawiadomieniu o  opłacie. 
 
Informacje dodatkowe: 
-   uzgodnienie zachowuje waŜność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie 
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
-  uzgodnienie traci waŜność w przypadku, gdy inwestor albo organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie waŜności, 
zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu 
projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. 



 
Termin załatwienia wniosku: 
- czternaście dni od dnia przedłoŜenia wniosku, 
- w uzasadnionych przypadkach termin moŜe być przedłuŜony do trzydziestu dni. 
 
Miejsce składania wniosku: 
wniosek wraz z załącznikami naleŜy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. 
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn lub złoŜyć:  

• w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, w pok. nr 
52, 

• lub w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w pok. Nr 9 
Sprawy prowadzi przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - Mariusz 
Masiewicz, tel. (089)751 1725. 
 
Podstawa prawna: 

• ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 
240, poz.2027 z późn. zm.). 

• ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.). 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz.133). 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r., poz. 455). 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości 
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe za 
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 z 2004 r., poz. 
333). 

 


