ZARZĄDZENIE NR 0050. 1459 .2022.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarze miasta Jelenia Góra
Na podstawie art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i art. 28b ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§1
1. Narady koordynacyjne odbywają się za pośrednictwem dedykowanej publicznej usługi
elektronicznej, do której zapewniony jest autoryzowany dostęp poprzez sieć internet.
2. Zawiadomienia

o

terminach

narad

koordynacyjnych

są

przekazywane

przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych na wskazane przez zainteresowane
podmioty adresy e-mail.
3. Organizację narady koordynacyjnej oraz przewodniczenie naradzie koordynacyjnej
powierzam upoważnionemu pracownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

§2
1. Skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest
na wniosek inwestora lub projektanta sieci.
2. Wysokość opłaty za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
pobierana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z poźn. zm.).

3. Opłatę uiszcza się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty, a przed uzgadnianiem
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Dokumentacja projektowa przed przekazaniem na naradę koordynacyjną podlega
ocenie pod względem aktualności mapy, czytelności projektu, zgodności z wnioskiem
o

skoordynowanie

usytuowania

projektowanej

sieci

uzbrojenia

terenu

oraz z obowiązującymi przepisami.
§3

1. Narada koordynacyjna rozpoczyna się w dniu dokonania zawiadomienia podmiotów
o których mowa § 4, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przewodniczący

wyznacza

termin

zakończenia

narady

koordynacyjnej,

który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych
od dnia dokonania zawiadomienia.
§4
W naradach biorą udział przedstawiciele:
1) Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
2) Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze,
3) Podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu,
4) Innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.
§5
Brak zajęcia stanowiska przez podmiot należycie zawiadomiony o terminie zakończenia
narady koordynacyjnej nie wstrzymuje biegu sprawy. Przyjmuje się, że podmiot ten nie
składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
§6
Ze względu na potrzebę wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między
sieciami uzbrojenia terenu sytuowanymi na terenie miasta Jeleniej Góry, przedmiotem narady
koordynacyjnej mogą być również projektowane przyłącza oraz projektowane sieci
uzbrojenia terenu sytuowane w granicach działki budowlanej.

§7
Traci moc Zarządzenie nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarze miasta Jelenia Góra.

§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miasta – Naczelnikowi Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru.
§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-) Jerzy Łużniak

