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Nazwa usługi: 

UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA 
TERENU 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. 
5. Zarządzenie nr 7/2022 Starosty Piskiego z dnia 03.03.2022 
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej. 

Wymagane wnioski: 
 

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy wygenerować, wypełnić, podpisać i przekazać 
elektronicznie za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://powiatpiski.geoportal2.pl 
 
Wymagane załączniki: 

a) projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formacie *pdf sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa do celów 
projektowych) wraz z oświadczeniem projektanta o zgodności podkładu projektu z oryginałem mdcp. 

b) plik w formacie *dxf, zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci, 
c) pełnomocnictwo (w formacie *pdf) – w przypadku ustanowienia pełnomocnika  
d) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, 
e) warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady (w formacie *pdf). 

Opłaty: 

Za poszczególne czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu pobiera się należną 
opłatę, której wysokość i sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty - zgodnie z art. 40b ust.1 pkt 6)             
i art. 40d ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.   
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności.  
Płatność gotówką lub przelewem na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dowód wniesienia ww. opłaty należy przekazać za 
pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://powiatpiski.geoportal2.pl 

 
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury *   

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

 Art. 28b ust. 5 - 5a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  art. 35 § 1 KPA, art. 35 § 3 KPA 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  

ul. Warszawska 1 
12-200 Pisz  
tel.: (87) 4254663, 

 
 
 
Poniedziałek – Piątek:      8

00
 – 14

00
 

Obsługa interesanta pok. nr 5 - parter 

Tryb odwoławczy: 

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:  
1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej  opłaty, właściwy organ 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.  
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje 

udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.  
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu 

administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.” 

Uwagi: 

 (*) – Opłatę skarbową, wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz  
Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001. 
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 Miejsce na notatki: 
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