
INFORMACJA 
 

Starostwo Powiatowe w Grójcu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Nieruchomości informuje, że od stycznia 2021 roku narady koordynacyjne są przeprowadzane 

internetowo za pośrednictwem Modułu ZUD dostępnego na stronie geoportalu powiatowego.  

 

Aby usprawnić działania narady koordynacyjnej zapraszamy do zakładania konta 

na stronie https://grojec.geoportal2.pl., geoportalu grójeckiego w module „Udostępnianie 

materiałów zasobu i wnioski ZUD”. 

 

Dokumentację należy składać w formie elektronicznej poprzez geoportal 

powiatowy, ewentualnie pliki można przesłać pocztą elektroniczną na adres 
monika.krawczyk@grojec.pl 

 

Dokumentacja powinna zawierać: 

 

1. Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

2. Skan projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanego na kopii aktualnej mapy 

zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez projektanta w formie pliku *.pdf. 

4. Prosimy, aby na planie sytuacyjnym ze sporządzonym projektem zachować informacje 

zawarte w oryginale mapy do celów projektowych m.in.: rodzaj mapy, pieczątki, informacje 

opisowe. 

3. Plik *.dxf zawierający tylko projektowaną sieć lub przyłącza. 

5. Plik tekstowy( *.txt ) zawierający wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanych 

sieci. 

6. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci. 

7. Inną dokumentację związaną z danym wnioskiem np. decyzję o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, postanowienie o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego itd. 

8. Kopia pełnomocnictwa od inwestora z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, 

w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca. 

9. Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu pobierane będą na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

z dnia 17 maja 1989 r. i dokonujemy ich z wykorzystaniem płatności internetowych -  usługa 

PayU, przelew. 

Dodatkowo w legendzie projektu nieobligatoryjne można podać: 

 Władającego siecią 

 Inwestora 

 Rodzaj przewodu 

 Funkcja przewodu (przesyłowy, rozdzielczy, przyłącze, inny) 

 Przebieg przewodu (naziemny, nadziemny, podziemny) 

 Rodzaje ciśnienia przewodów gazowych 

Odbiór zaopiniowanej dokumentacji możliwy jest przez: geoportal, mailowo lub w 

przypadku gdy są potrzebne mapy z projektem i protokołem w wersji papierowej to osobiście 

lub pocztą tradycyjną. 

https://grojec.geoportal2.pl/
mailto:monika.krawczyk@grojec.pl


Uwaga! Narady koordynacyjne trwają przez 5 dni i w zależności od wpływających 

wniosków harmonogram może ulec zmianie. 

 

                               HARMONOGRAM 
                                       INTERNETOWYCH  NARAD KOORDYNACYJNYCH 

 

STYCZEŃ 

04.01.2021 11.01.2021 

18.01.2021 22.01.2021 

LUTY 

01.02.2021 05.02.2021 

15.02.2021 19.02.2021 

MARZEC 

01.03.2021 05.03.2021 

15.03.2021 19.03.2021 

KWIECIEŃ 

29.03.2021 02.04.2021 

12.04.2021 16.04.2021 

26.04.2021 30.04.2021 

MAJ 

10.05.2021 14.05.2021 

24.05.2021 28.05.2021 

CZERWIEC 

07.06.2021 11.06.2021 

21.06.2021 25.06.2021 

LIPIEC 

05.07.2021 09.07.2021 

19.07.2021 23.07.2021 

SIERPIEŃ 

09.08.2021 13.08.2021 

23.08.2021 27.08.2021 

WRZESIEŃ 

06.09.2021 10.09.2021 

20.09.2021 24.09.2021 

PAŹDZIERNIK 

04.10.2021 08.10.2021 

18.10.2021 22.10.2021 

LISTOPAD 

02.11.2021 08.11.2021 

22.11.2021 26.11.2021 

GRUDZIEŃ 

06.12.2021 10.12.2021 

20.12.2021 24.12.2021 

 

 
Pozostałe informacje można uzyskać kontaktując się Zespołem Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej:  Monika Krawczyk, telefon 48 665 11 37, pokój nr 22. 

 


