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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 

tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

Karta Informacyjna Usługi 

KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

I. Podstawa Prawna 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

II. Wymagane wnioski
Wniosek inwestora lub projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – druk
dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego
Zachodniego (www.bip.pwz.pl).
Upoważnienie podpisane przez inwestora lub projektanta, w przypadku gdy koordynacji dokonuje osoba działająca
w ich imieniu.

III. Wymagane załączniki
1. Nie mniej niż 2 egzemplarze projektu zawierającego propozycję usytuowania projektowanych sieci.

2. Dane elektroniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację projektowanych sieci, o ile projekt, o którym mowa
w pkt. 1, nie zawiera takich danych, w tym zapis elektroniczny projektu w jednym z formatów plików:.txt, .dxf.

3. Inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej oceny projektu usytuowania sieci.

IV. Dokumenty do wglądu
Nie dotyczy

V. Opłaty  
Podlega opłacie zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), 
Opłaty można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa Bank Santander                         
nr 09 1090 1056 0000 0001 4916 5125. Opłata pobierana jest przy składaniu wniosku o uzgodnienie.

2. Ustawą z dnia  16  listopada  2006 r. o  opłacie  skarbowej  (tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1923 ze zm.)  w
wysokości: 17 zł – za upoważnienie, jeżeli o uzgodnienie występuje osoba upoważniona przez inwestora lub
projektanta.

Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa, na rachunek bankowy Starostwa Bank Santander                         
nr 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 
PKO BP S.A. nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726

VI. Termin załatwienia sprawy
Termin rozpoczęcia narady koordynacyjnej wyznacza się nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania załączników
wymienionych w punkcie III i wniesieniu opłaty.

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK)
ul. Poznańska 133, pok. 10
05-850 Ożarów Mazowiecki
Nr telefonu (22) 733 73 57, e-mail: projekty.zud@podgik.pwz.pl

Godziny pracy: poniedziałek 9
00

-17
00

, wtorek-piątek 8
00

-16
00

VIII. Tryb odwoławczy
brak

IX. Uwagi
Wnioski można składać drogą internetową, poprzez Portal Projektanta dostępny w serwisie WebEWID.
Aby usługa została udostępniona, należy złożyć do ODGiK wniosek o założenie konta w Portalu Projektanta.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, zakładka: Rejestracjaw portalu
powiatowym - Portal Projektanta.

http://www.pwz.pl/
https://podgik.pwz.pl/rejestracja-w-portalach-powiatowych/portal-projektanta



