
ZARZĄDZENIE NR 15/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie organizacji narad koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu rawskiego

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193 poz. 1287; zmiany Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz, 1241, z 2010 r. Nr 182 poz. 1228, z 2013 r. poz. 805, poz. 829, 
poz. 1635, z 2014 r. poz. 897)   oraz §10 ust.1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zadania w zakresie organizacji i dokumentowanie narad koordynacyjnych uzgadniających sytuowanie 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonuje Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

2. . Zadania określone w ust.1 obejmują:

1) przyjmowanie wniosków dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na 
obszarze powiatu rawskiego,

2) zawiadamianie o sposobie, miejscu i terminach narad koordynacyjnych pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
osób i podmiotów określonych w art. 28b ust.3 pkt 1-4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne- właściwych 
ze względu na przedmiot rozpatrywanych wniosków,

3) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych zawierających wymaganą ustawą treść określoną w art. 28b 
ust6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzanie i wydawanie z nich odpisów na żądanie 
zainteresowanego uczestnika narady,

4) prowadzenie dokumentacji narad koordynacyjnych z zastosowaniem znakowania akt zgodnie z obowiązującą 
instrukcją kancelaryjną.

§ 2. 1. Narady koordynacyjne odbywać się będą co dwa tygodnie w terminach podawanych corocznie  do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Na poszczególnych naradach rozpatruje się 
wnioski złożone (i opłacone) do końca tygodnia poprzedzającego tydzień w którym odbywać się  będzie  narada.

2. Narady koordynacyjne odbywać się będą w formie spotkań zainteresowanych osób, w tym: wnioskodawców, 
przedstawicieli wyznaczonych przez podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów, burmistrzów  
gmin powiatu rawskiego lub ich przedstawicieli, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pl. 
Wolności 1, pokój nr 2. Na wniosek zainteresowanego podmiotu narada  koordynacyjna może być przeprowadzona 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim doręczeniu mu kopii mapy z propozycją 
usytuowania projektowanych sieci.

3. Nieobecność na naradzie zawiadomionych przedstawicieli podmiotów określonych w art.28b ust.3 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wstrzymuje odbywania narady koordynacyjnej i podejmowania 
rozstrzygnięć.

§ 3. Naradzie Koordynacyjnej przewodniczy upoważniony przez Starostę pracownik Starostwa Powiatowego, 
a w czasie jego nieobecności - Geodeta Powiatowy lub Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. Określa się wzór klauzuli zamieszczanej na dokumentacji projektowej potwierdzającej, iż była 
przedmiotem narady koordynacyjnej:
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STAROSTA  RAWSKI
zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989.r Prawo  geodezyjne i kartograficzne
Dz. .U. z 2010 r . Nr  193,  poz. 1287 .z późn. zm.)  potwierdza,  że   dokumentacja

projektowa dotycząca  usytuowania projektu ……………...……………...……………
………………..……..…………………….……………....…………….………..……....

oznaczona   Nr: GG.III.6630. ……...……………….………   była przedmiotem narady
koordynacyjnej  . przeprowadzonej . w siedzibie .Starostwa .Powiatowego . w Rawie
Mazowieckiej Pl. Wolności 1 w dniu …….....…………..……………….…. w formie:

- zebrania zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Starosty Rawskiego Nr 19/2012 z dnia 28 września 2012r w sprawie powołania 
Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz wprowadzenia Regulaminu 
Zespołu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Starosta Rawski

Józef Matysiak
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