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    Starostwo Powiatowe  

   w Rawie Mazowieckiej                                                              Projektanci/Inwestorzy 
                                                                                     składający wnioski na nardy  

koordynacyjne sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu na terenie Powiatu Rawskiego 

 

  Nasz znak GG.III.6630.1.1.2022                                     Rawa Mazowiecka 22-12-2022r 

                                                                    

Starosta Rawski na podstawie Art. 28b ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (DZ.U. 2021 poz. 1990 ) organizuje narady koordynacyjne sytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu na terenie Powiatu Rawskiego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 Składanie wniosków z niezbędną dokumentacją na naradę koordynacyjną oraz cały proces 

koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie Rawskim odbywa się 

wyłącznie za pomocą „Portalu Projektanta” dostępnym pod adresem: 

https://geoportal.powiatrawski.pl/e-uslugi/office-departments-portal/office-departments-

portal/department/GEO 

1. Do „portalu projektanta”  można zalogować się  za pomocą Profilu Zaufanego wybierając 

zakładkę „ Logowanie poprzez Login.gov.pl” 

2. Do „Portalu Projektanta”  można zalogować się również poprzez  konto w systemie 

informatycznym EWID 2007. W  celu założenia konta do portalu Projektanta należy złożyć  

podpisany wniosek do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  na adres skrytki 

ePUAP : /i3g39v5qbi/skrytka  lub mailem na adres geodezja@powiatrawski.pl .  

 Wniosek do konta dostępny pod adresem https://geoportal.powiatrawski.pl/e-uslugi/office-

departments-portal/office-departments-portal/department/GEO  w zakładce Wnioski. 

Instrukcja obsługi e-usługi „Portal Projektanta”  wraz z filmem instruktażowym dostępny pod 

adresem: 

https://geoportal.powiatrawski.pl/dokuweb/doku.php?id=nowywebewid:e-uslugi_dla_projektanta 

3. Niezbędna dokumentacja na naradę koordynacyjną: 

1) Projekt uzgodnienia w formacie pdf  

2) Projekt uzgodnienia w formacie dxf (wyłącznie warstwa z projektem i numeracją 

punktów załamań sieci ) 

3) Współrzędne punktów załamań sieci w formacie txt (w programie notatnik ) 

4) Podstawowe parametry i rodzaj sieci – wyciąg z projektu 

 

Z up. STAROSTY  

Stefan Goryczka  

Geodeta Powiatowy 
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