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KARTA USŁUG
1. Nazwa usługi

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - druk

2. Cel usługi

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz
prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

3. Kogo dotyczy

Inwestorzy, projektanci

4. Miejsce
składania
dokumentów

1.Obsługa poprzez Geoportal Powiatu Mieleckiego - https://mielec.geoportal2.pl
2.Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec;
pokój nr 115 (I pietro), tel. 17 78 00 508

5. Miejsce
załatwienia
sprawy

W dni robocze:
- poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
- wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00
-piątek w godzinach od 8.00 do 14.00

6. Sposób
załatwienia
sprawy

Osobiście, przez pocztę, poprzez Geoportal Powiatu Mieleckiego, ePUAP.
1. Wypełniony wniosek:
- forma tradycyjna: formularz wymieniony w punkcie 1,
- forma elektroniczna: formularz wg geoportalu,
2. Projekt zagospodarowania:
- forma tradycyjna: co najmniej 2 egzemplarze projektu,
- forma elektroniczna przez geoportal: projekt w formacie pdf,
3. Plik w formacie dxf z projektowanymi elementami sieci uzbrojenia terenu
w układzie 2000 strefa 7,
4. Warunki techniczne przyłączenia obiektu lub przebudowy sieci

7. Wymagane
dokumenty

5. Opłaty



Opłaty pobiera się przed wykonaniem czynności uzgadniania usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu.



Zgodnie z załącznikiem-(5) do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)



Płatne na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A nr 33 1020 4391 0000
6802 0167 5321.



Dokonanie opłaty może nastąpić poprzez geoportal powiatu mieleckiego,
przelewem, we wpłatomacie Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter) lub w
kasie dowolnego banku.

6. Czas / termin
załatwienia
sprawy
7. Tryb
odwoławczy

8. Podstawa
prawna

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie
później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta
planu sytuacyjnego i potwierdzenia dokonania opłaty.
Rozpoczęcie każdej narady koordynacyjnej następuje w poniedziałki i nie może
trwać krócej niż 5 dni roboczych i dłużej niż 10 dni roboczych od dnia dokonania
zawiadomienia podmiotów biorących udział w naradzie koordynacyjnej.
Nie dotyczy - czynność materialno-techniczna


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U
z 2020 poz. 2052 z późn.zm.),



Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów
wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu
wydawania licencji (Dz.U. poz.1322),



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego (Dz.U. poz. 1183),



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października
2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.
poz. 1938).

