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Uzgodnienie bezkolizyjnego przebiegu inwestycji
Miejsce
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, I piętro,  pok. 18
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
	godziny pracy: 730 – 1530
Informacja
telefony:	(41) 386-33-47, 386-32-38, 386-17-51, 386-58-00  – wewn. 49
fax:	(41) 386-75-11
e-mail:	gkn@jedrzejow.pl" gkn@jedrzejow.pl
Wymagane dokumenty
i załączniki
wniosek (zlecenie) o uzgodnienie inwestycji – druk wniosku dostępny w Powiatowym Zespole Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej oraz w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego.
opis projektu
3 egzemplarze projektu z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
warunki techniczne podłączeń
szkic orientacyjny położenia sieci w skali 1: 10 000
inne rysunki takie jak: profile, przekroje, powiększone szczegóły, w przypadku nieuchronnych kolizji z podaniem ich rozwiązania
Termin
załatwiania
sprawy
Posiedzenia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji odbywają się w każdą środę
Opłaty
Za czynności związane z uzgodnieniem inwestycji pobierana jest opłata na podstawie cennika, dostępnego w Wydziale. Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – parter
Tryb
odwoławczy
Odwołanie należy kierować do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Jędrzejowskiego. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego.
Uwagi
Wniosek o uzgodnienie inwestycji waz z projektem należy przedłożyć, co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.
 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.
Opis
Podstawa prawna: 
	Ustawa – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z dnia 02.05.2001r. z późn. zm.); 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 luty 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333 z 2004r. z późn. zm.














Inwestor:
	
 Nazwisko i imię lub nazwa firmy
	
 miejscowość
	
 adres
			
 NIP	 telefon

Projektant:
	
 Nazwisko i imię lub nazwa firmy
	
 miejscowość
	
 adres
			
 NIP	 telefon



Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej


Niniejszym zlecam uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci, przyłączy, budowli*
o charakterze (rodzaj sieci lub budowli) 	
o łącznej długości 	mb. oraz przyłączy (rodzaj przyłączy)	
	w ilości	szt.
dla obiektu położonego w miejscowości 	
przy ulicy 	 nr	, działki nr			
gmina	
O Ś W I A D C Z E N I E
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu Karnego) niniejszym oświadczam, że przedłożone do uzgodnienia opracowanie projektowe jest / nie jest* wykonywane dla celów związanych z budownictwem mieszkaniowym.

			
miejscowość, data	podpis Zleceniodawcy

* niepotrzebne skreślić pod rygorem nieważności wniosku


DZ: 		Faktura: 	
wysłano pocztą: 			
	data	podpis pracownika

