KARTA USŁUGI: GG.III.-01

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi

UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU
Komórka właściwa Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
do załatwienia
Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia
sprawy
Terenu.
Adres
Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, parter pokój 2
tel.(046) 814 27 45 w. 46; fax (046) 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
Osoby
Anna Ostalska; Leon Muszyński;
odpowiedzialne
Piotr Studziński;
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287
z późn. zm.)
2. 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. 2001 r. Nr 37 poz. 333)
3. 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. 2001 r. Nr 38 poz. 455).
4. Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Rawskiego z dnia 28 września
2012rw sprawie powołania Zespołu Koordynującego Usytuowanie
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz wprowadzenia
Regulaminu Zespołu.
5. Zarządzenia Nr 2/2001, 22/2002, 30/2005 Starosty Rawskiego
w sprawie cen umownych za reprodukcję materiałów
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inne
usługi nie objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2004 r. Nr 37 poz. 333) w sprawie wysokości opłat za czynności
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Wymagane
1. wniosek zgłoszenia dokumentacji do ZUDP,
dokumenty
2. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu
oraz projekt w formacie cyfrowym DXF,
3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci
uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi
sieciami,
5. orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
Forma i miejsce
Osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Kancelarii
wnoszenia
Starostwa, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 1, pocztą na adres
podania/ wniosku
Starostwa, za pomocą platformy ePUAP.
Formularze do
Wniosek zgłoszenia dokumentacji do ZUDP.
pobrania

Opłaty

1.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
- za pierwsze 100 metrów - 70,00 zł
- powyżej 100 metrów -15,00 zł za każde następne 100 metrów
2.Uzgodnienie
usytuowania
projektowanych
przyłączy
do
pojedynczego budynku:
- za pierwsze przyłącze
- 40,00 złotych
- za każde następne przyłącze - 6,00 złotych
3. Uzgodnienie innych obiektów (zbiorniki, parkingi i in.) – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Starosty Rawskiego Nr 2/2001
z 24.01.2001 r.

Forma załatwienia
sprawy

Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej
z upoważnienia Starosty przez przewodniczącego zespołu

Termin
załatwienia
sprawy

14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może
być przedłużony do 30 dni. Nie zajęcie stanowiska przez Zespół
w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego
projektu.
Nie dotyczy
1.Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo
organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowę.

Tryb odwoławczy
Informacje
dodatkowe

