STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE
27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17
tel. (15) 86-82-971
fax.(15) 86-84-721
www.opatow.pl
e-mail: powiat@opatow.pl
Karta Opisu Usługi G.III -1
Wykonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej
Podstawa prawna wykonania usługi:
1.
2.

3.

4.
5.

Art. 27 ust. 2 pkt. 1 i 28 ust. 1 oraz art.40 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne
i kartograficzne ,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 ,poz.455),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za
czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37,poz.333),
Zarządzenie Starosty Opatowskiego Nr 29/2003 z dnia 19.12.2003r. w sprawie powołania Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu jego działania,
Zarządzenie Starosty Opatowskiego Nr 5/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie cen umownych
stosowanych przez Starostę Opatowskiego.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek (druk G.III-1/1 dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.opatow.eobip.pl)
Załączniki:
- projekt zagospodarowania terenu - minimum 3 szt.,
- decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
informacja z planu zagospodarowania przestrzennego,
- orientacja położenia projektowanej inwestycji,
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek
zarządzających tymi sieciami.

Opłaty:
Zgodnie z rozporządzeniem ujętym w pkt. 3 oraz zarządzeniem ujętym w pkt. 5.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Opatowie, Wydział Geodezji ,Kartografii ,Katastru i Gospodarki Mieniem; Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, pokój Nr 206, piętro II, tel. 15 868-47-24

Termin i sposób załatwienia sprawy:
14 dni od złożenia wniosku lub w szczególnych uzasadnionych przypadkach 30 dni

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Uwagi:

Druk G.III-1/1
............................................................................

Opatów ,dn. ...............................

.....................................................................
.....................................................................
( Imię i nazwisko inwestora oraz dokładny adres i nr telefonu) (Płatnik za uzgodnienia*)

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(Imię i nazwisko projektanta oraz dokładny adres i nr

telefonu)( Płatnik za uzgodnienia *)

STAROSTWO POWIATOWE
W OPATOWIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

Proszę o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej :
wodociąg – długość sieci [m] ................................................... ,przyłącza [szt.]......................................
kanalizacja sanitarna – długość sieci [m].................................. ,przyłącza [szt.] .....................................
kanalizacja deszczowa – długość sieci [m] .............................. ,przyłącza [szt.] .....................................
gazociąg – długość sieci [m] .................................................... ,przyłącza [szt.] .....................................
co – długość sieci [m] ............................................................... ,przyłącza [szt.] .....................................
linie kablowe i napowietrzne WN,SN,NN *) długość sieci [m]..................................................................,
przyłącza [szt.] .........................................................................................................................................
linie telefoniczne kablowe w kanalizacji i napowietrzne *) długość sieci [m] ..........................................,
przyłącza [szt.] .........................................................................................................................................
budynki [szt.] ................................................

budowle podziemne:

drogi długość [m]..........................................

przejścia [szt.] .......................................................

mosty [szt. ]. .................................................

tunele [szt.] .............................................................

parking [szt.] ................................................

parkingi [szt.] ..........................................................

zjazd / podjazd [szt.] ....................................

zbiorniki [szt.] .........................................................

maszt telefonii komórkowej [szt.] .................

inne [szt.] ...............................................................

inne [szt.].........................................................

.............................................................................

dla obiektu ( budynku ) położonego w ........................................... dz. Nr ..............................................
Rodzaj inwestycji : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Proszę o wystawienie faktury VAT – nr NIP ...............................................................................

...............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Płatne gotówką.

*) niepotrzebne skreślić

