
STAROSTWO  POWIATOWE  W GOLUBIU – DOBRZYNIU 

 

ul. Plac Tysiąclecia 25                                 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 

87-400 Golub – Dobrzyń                              http://bip.golub-dobrzyn.com.pl 

Tel. (056) 683-53-80 

Fax: (056) 683-53-83                                     e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl 

KARTA  USŁUGI 

REALIZOWANEJ W RAMACH PROCESU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia tereny  

 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Starostwo Powiatowe 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25   

tel. (056) 683-53-80  wewn. 201 

 

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz. 2101 j.t. 

z późn. zm.). 
 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

 Wniosek o dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

  Wniosek powinien określić : 
- położenie uzgadnianego obiektu 

- liczbę i rodzaj sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbę i 

rodzaj przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione 

- sposób odbioru dokumentacji 

- sposób uiszczenia opłaty 

   Do wniosku należy dołączyć: 

-  projekt zagospodarowania  sporządzony na aktualnych mapach w formie analogowej               

(3 egzemplarze) oraz w pliku PDF. 

 -  plik „dxf” z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w układzie geodezyjnym    

„2000” 
-   kopia warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, 

uzyskane od  jednostek zarządzających tymi sieciami, 

-   informacja o rodzajach projektowanych sieci /przyłączy, 

- dane dotyczące adresu e-mail i nr telefonu inwestora lub projektanta 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Wydanie opinii 

 

OPŁATY 



Opłata za dokonane uzgodnienie pobierana jest zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz. 2101 j.t. z późn. zm.). 

 

Opłatę należy uiścić przed rozpatrzeniem sprawy na naradzie koordynacyjnej gotówką w 

kasie starostwa lub przelewem na konto.  

 

*Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu : 
- 150 zł za pierwszą sieć uzbrojenia terenu 

- Każdy następny rodzaj sieci ze współczynnikiem 0,7 

 

*Uzgodnienie usytuowania projektowanego przyłącza :  
- 105 zł za pierwszy rodzaj przyłączy 

- Każdy następny rodzaj przyłączy ze współczynnikiem 0,7 

 

 KASA CZYNNA: 

 Od Poniedziałku do Piątku 8:00 – 14:30 

 lub przelewem na konto: 

 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim O/Zbójno 

30 9551 0002 0105 2126 2000 0002 
 

SPOSÓB DOSTARCZENIA  DOKUMENTÓW 

a) osobiście 

b) za pośrednictwem poręczyciela 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW 

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia tereny  

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25 w pok. S19  

 

TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

Termin załatwienia sprawy regulują przepisy KPA. 

 

Narady koordynacyjne odbywają się we czwartki w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Golubiu - Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 w pok. S19. Przebieg narady utrwala się w 

protokole, o którego odpis może wystąpić wnioskodawca. Po uzgodnieniu zwracane są 

wnioskodawcy złożone przez niego plany zagospodarowania przestrzennego opatrzone 

klauzulą iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

Nie podlega trybowi odwoławczemu. 

FORMULARZ  DO POBRANIA 

- wniosek ZUD 

REJESTR  ZMIAN 

  

 


