
ZARZĄDZENIE  NR 860/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 26.05.2004 r.

    
 w  sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Na podstawie : art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r  Prawo geodezyjne  i  kartograficzne ( tekst 
jednolity z 2000r Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) oraz §  18 Zarządzenia Nr 134/2004 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 2.02.2004 roku  w  sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 
zarządza się co następuje :

                                                                   §   1

Powołuje się Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Krakowa zwany dalej 
„Zespołem”
                                                                   § 2

W skład zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący – Salamaga Zygmunt.

2. Zastępca Przewodniczącego – Michalik Dorota.

3. Członkowie – przedstawiciele niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych 
upoważnieni przez kierownictwo tych  komórek i jednostek organizacyjnych:

- Wydziału Architektury i Urbanistyki
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- Zarządu  Dróg i Komunikacji
- Zarządu Gospodarki Komunalnej
4. Konsultanci – przedstawiciele niżej  wymienionych jednostek organizacyjnych 

upoważnieni przez kierowników tych jednostek : 
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
- Polskiego Górnictwa  Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział Gazowniczy 

w Krakowie
- Zakładu Energetycznego  Kraków S.A.
- Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar w Krakowie
- Netii  S.A.
- Biura Rozwoju Krakowa S.A.



5. W miarę potrzeby Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu 
przedstawicieli innych jednostek nie wymienionych w ust. 4.

                                                             §  3.

Do kompetencji Zespołu należy uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie 
usytuowania sieci uzbrojenia terenu (przewody i urządzenia nadziemne, naziemne 
i podziemne) na terenie miasta Krakowa.

                                                                  §  4.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej         
i Kartograficznej poprzez Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

                                                                 §  5.

Szczegółowe zasady organizacyjne i tryb działania Zespołu ustala Regulamin stanowiący 
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

                                                                 §  6.

Traci moc Zarządzenie Nr 830/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

                                                                 §  7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
Do Zarządzenia Nr 860/2004
Prezydenta Miasta Krakowa
Z dnia  26.05.2004 r.

                                            Regulamin
                

       Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa wydaje treść uzgodnienia 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie opinii .   

2. Uzgodnienie dokonane przez Zespół jest wiążącym ustaleniem dotyczącym  lokalizacji 
projektowanych  sieci uzbrojenia terenu.

3. Członkowie Zespołu oraz konsultanci biorą udział w pracach Zespołu na podstawie 
upoważnienia Kierowników jednostek, które reprezentują.

4. Postanowienie  w pkt.3 stosuje się odpowiednio do przedstawicieli innych jednostek 
zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

5.  Przewodniczący Zespołu przyjmuje upoważnienia stałe i jednorazowe.
6.  Upoważnienia są ewidencjonowane i przechowywane w aktach Zespołu.
7.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w każdą środę w siedzibie Wydziału Geodezji.
8.  Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć posiedzenie Zespołu w innym terminie.
9. Nieobecność członka Zespołu  lub konsultanta jest równoznaczna z pozytywnym 

zaopiniowaniem przez niego dokumentacji projektowej, bez uwag i zaleceń.
10. Przyjmowanie stron odbywa się w siedzibie Zespołu , w poniedziałki  w godzinach od 

9.30 do 16.30, wtorki, czwartki, piątki od godziny 8.00 do 13.00
11.Inwestor lub Jego upoważniony przedstawiciel przedkłada dokumentację projektową 

zgodnie z określonymi wymogami.
11. 1. Dokumentacja o której mowa w pkt. 11 powinna uwzględniać nie tylko istniejące 

szczegóły terenowe, ale również szczegóły  projektowane i zatwierdzone decyzjami 
lokalizacyjnymi.

11. 2. Dokumentacja projektowana przedkładana do uzgodnienia powinna zawierać ponadto :
- 3 egzemplarze projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu,      

uzyskane od jednostek  zarządzających tymi sieciami. 
12. Przedłożony projekt podlega wstępnej ocenie  w zakresie:

- zgodności z wnioskiem o uzgodnienie ,  
- prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali 

treści, aktualności, czytelności i kartometryczności oraz klauzul przyjęcia do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- czytelności graficznej projektowanych elementów
13. Z posiedzenia Zespołu w każdej sprawie sporządza się odrębny protokół zawierający 

treść uzgodnienia.
13.1.Protokół podpisują Przewodniczący, Jego Zastępca , Członkowie    Zespołu   oraz        
       Konsultanci.
13.2.Opinię  wydawaną na podstawie  protokołu podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Jego
        Zastępca



13.3.Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej 
       na nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane   
       przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga przedłożenia wniosku na posiedzenie Zespołu                                   
       i zasięganie opinii jego Członków.                                            
14. Przewodniczący Zespołu lub Jego Zastępca mogą w razie potrzeby zarządzić wizję 

w terenie.
15. Negatywna opinia Zespołu powinna określać faktyczne okoliczności  stanowiące 

podstawę jej wydania. Uwzględnienie tych okoliczności przez inwestora w zmienionym 
projekcie może stanowić podstawę do ponownego przedłożenia  projektu Zespołowi.

16. Opinię wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni         
od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być 
przedłużony do 30 dni.




