
                           ZARZĄDZENIE NR 1683/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 21 września 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci 
Uzbrojenia Terenu oraz wprowadzenie Regulaminu Zespołu.

Na podstawie art. 7 d pkt 2 i 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. 2000 r., Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Zarządzenia Nr 1521/2005 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa 
zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 r., Nr 163, poz. 1364), powołuje się Zespół 
Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu zwany dalej 
„Zespołem” w składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Zygmunt Salamaga
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dorota Michalik,
którzy z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa koordynują usytuowanie projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu poprzez wydawanie stosownych opinii lub postanowień.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą konsultanci reprezentujący następujące branże i jednostki lub 
komórki organizacyjne:

 Wydział Architektury i Urbanistyki 
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 Zarząd Dróg i Komunikacji 
 Zarząd Gospodarki Komunalnej
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Gazowniczy 

w Krakowie
 Zakład Energetyczny Kraków S.A. 
 Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Krakowie 
 Netia S.A. 



§ 3

Do kompetencji Zespołu należy dokonywanie oceny projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
pod względem ich bezkolizyjności na terenie Miasta Krakowa. 

§ 4

Konsultanci wymienieni w § 2 w czasie posiedzeń Zespołu dysponują głosem doradczym. 

§ 5

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu konsultantów 
reprezentujących inne branże i podmioty niż wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 6

 1. Zespół zakończy pracę w dniu wejścia w życie przepisów wykonawczych, o których 
mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
2. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

§ 7

Szczegółowe zasady organizacji i trybu działania Zespołu ustala Regulamin stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 8

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Wydział Geodezji.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 860/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2004 roku 
w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prezydent Miasta Krakowa 

        / - /



REGULAMIN ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO USYTUOWANIE 
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ZWANY DALEJ 

„REGULAMINEM”.

1. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa koordynacji w przedmiocie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje Przewodniczący lub Zastępca 
Przewodniczącego Zespołu. 

2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej 
„koordynacją”, polega na zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i 
urządzeniami, z obiektami budowlanymi znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i 
magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także braku sprzeczności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Koordynacji w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w 
oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Koordynacja dokonywana jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. 

5. Do wniosku o którym mowa w ust.4 regulaminu dołącza się następujące dokumenty: 
1) 4 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu albo 2 

egzemplarze planu sytuacyjnego przyłącza, 
2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest 

wymagana zgodnie z przepisami odrębnymi, 
3) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia 

terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
4) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do 

sąsiednich terenów i stron świata. 
6. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
7. Koordynacji dokonuje się w formie opinii lub postanowienia. 
8. Opinię wydaje się inwestorowi w przypadku bezkolizyjności usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
9. Postanowienie wydaje się w przypadku kolizyjności usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu, na które służy zażalenie.
10. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia w formie opinii lub postanowienia biorą udział 

konsultanci z głosem doradczym.
11. Konsultant do wydanej opinii może wprowadzić uwagi i zastrzeżenia.    
12. Konsultanci biorą udział w pracach Zespołu na podstawie upoważnienia 

Kierowników jednostek, które reprezentują. 
13. Upoważnienia są ewidencjonowane i przechowywane w aktach Zespołu. 
14. Posiedzenia Zespołu odbywają się w każdą środę w siedzibie Wydziału Geodezji 

Urzędu Miasta Krakowa. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca może 
wyznaczyć posiedzenie Zespołu w innym terminie. 

15. Przyjmowanie stron odbywa się w siedzibie Zespołu (Wydział Geodezji UMK), w 
poniedziałki w godzinach od 9.30 do 16.30, wtorki, czwartki, piątki od godziny 8.00 
do 13.00. 


