ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.40.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Prezydencie
Miasta Ruda Śląska, ustalenia zasad koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia oraz ustalenia trybu pracy Zespołu.

Na podstawie art. 34 i 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 marca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 7d pkt 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010
r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1 W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu powołać Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
działający przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska zwany dalej Zespołem.
2. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Funkcję Przewodniczącego Zespołu
pełni Zastępca Naczelnika Biura Geodety Miasta lub osoba pełniąca obowiązki Zastępcy Naczelnika Biura, a w przypadku jego nieobecności w pracy – Geodeta Miasta.
3. Stałymi członkami Zespołu są przedstawiciele :
a) Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska,
b) Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej.
4. W posiedzeniu Zespołu biorą udział, w charakterze konsultantów przedstawiciele :
a) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska,
b) Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska,
c) Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach:
- Oddział Sieci Magistralnej Świętochłowice - Chropaczów,
- Oddział Sieci Magistralnej Mikołów,
- Oddział Sieci Magistralnej Czarny Las,
d) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, Spółka z o.o.,
e) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, Spółka z o.o.,
f) Vattenfall Distribution Poland S.A.,
g) Telekomunikacja Polska S.A. Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta w Katowicach,
h) Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. OZG w Zabrzu:
- Rozdzielnia Gazu w Rudzie Śląskiej,
- Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrzu,

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Tramwaje Śląskie S.A. Rejon nr 4 Gliwice,
Netia S.A. – Zespół Utrzymania Usług, Region Południowy,
Vectra Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna,
Sileman S.A.
ELSAT Sp. z o.o.,
Polkomtel S.A.,
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.,

5. W posiedzeniu Zespołu biorą udział, w charakterze obserwatorów przedstawiciele:
a) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska,
b) Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.
6. Stałych członków Zespołu oraz konsultantów wyznaczają i oddelegowują do pracy w Zespole kierownicy jednostek wymienionych w ust. 5 – 6, udzielając tym osobom stałych pełnomocnictw do podejmowania wiążących ustaleń i decyzji.
7. Obserwatorów do pracy w Zespole wyznacza Prezydent Miasta Ruda Śląska.
8. Do udziału w pracach Zespołu, Przewodniczący Zespołu może zaprosić w miarę potrzeby
przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych.
§ 2. Nieobecność na posiedzeniu nie zwalnia jednostki, która nie delegowała swego przedstawiciela, od odpowiedzialności za podjęte ustalenia, a brak podpisu nie stanowi przeszkody w
uzgodnieniu projektu.
§ 3. W ramach prac Zespołu, koordynacji usytuowania podlegają projekty sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Ruda Śląska z wyłączeniem terenów zamkniętych, o których mowa w
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 19 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.
U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), z wyjątkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice tych terenów.
§ 4. W trakcie prowadzonej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
Zespół dokonuje oceny lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie zapewniającym ich bezkolizyjne położenie względem innych, istniejących lub projektowanych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zieleni wysokiej, z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§ 5. Opinia Zespołu w zakresie lokalizacji przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska lub osobę działającą z jego upoważnienia,
kończy proces koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
§ 6. Ustalić tryb pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Obsługę techniczną i organizacyjną prac Zespołu wykonuje Biuro Geodety Miasta Urzędu
Miasta Ruda Śląska.

§ 8. Udzielone do tej pory pełnomocnictwa do uczestniczenia członków stałych, konsultantów
oraz obserwatorów w pracach Zespołu zachowują swoją ważność.
§ 9. Tracą moc:
1) Zarządzenie nr 5/99 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 1999 roku w
sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej,
2) Zarządzenie nr OP 0152/3/2002 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 stycznia 2002
roku w sprawie zasad działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej,
3) Zarządzenie nr 0151-3/ORG/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2004
roku w sprawie zmiany treści regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rudzie Śląskiej.
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzyć Geodecie Miasta na prawach powiatu.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
nr SP.0050.1.40.2011
z dnia 20 maja 2011 r.

REGULAMIN TRYBU PRACY
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
§1
1. Siedzibą Zespołu jest budynek główny Urzędu Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska Plac
Jana Pawła II 6.
2. Zespół używa pieczątki podłużnej o treści:
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska Pl. Jana Pawła II 6
tel. (32) 243-6281 wewn. 5031.
§2
Do zadań Zespołu należy :
1. dokonywanie uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakresie zapewniającym ich bezkolizyjne położenie względem innych, istniejących lub projektowanych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych, znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych, zieleni wysokiej, a także uwzględniając ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
2. opiniowanie na wniosek organu administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego, niezgodnego z projektem wykonania sieci uzbrojenia terenu.
3. sprawdzanie zgodności projektu z warunkami technicznymi podłączeń do sieci uzbrojenia
terenu.
§3
Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:
1. organizowanie pracy Zespołu i kierowanie pracą członków, konsultantów oraz obserwatorów Zespołu,
2. udzielanie informacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym o pracy Zespołu inwestorom, jednostkom projektowym oraz gestorom sieci uzbrojenia terenu,
3. w uzasadnionych przypadkach zarządzenie przeprowadzenia przez Zespół wizji lokalnej w
terenie.
§4
Do podstawowych obowiązków członków, konsultantów oraz obserwatorów Zespołu należy:
1. zapoznanie się przed posiedzeniem Zespołu ze zgłoszonymi do uzgodnienia opracowaniami

projektowymi,
2. podejmowanie w imieniu reprezentowanej instytucji wiążących ustaleń i decyzji (nie dotyczy obserwatorów),
3. sprawdzanie zgodności warunków technicznych podłączenia do sieci uzbrojenia terenu,
4. przestrzeganie dyscypliny uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu,
§5
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w sali nr 211 budynku głównego Urzędu Miasta Ruda Śląska w godzinach od 900 do 1100 oraz w pokoju nr 31 (Biuro Geodety Miasta) w godzinach od
1100 do 1500 w terminach określonych w harmonogramie lub w innych dniach każdorazowo
wyznaczonych przez Przewodniczącego.
2. Prowadzenie konsultacji odbywa się w pokoju nr 31 (Biuro Geodety Miasta).
3. Dokumentację projektową przyjmuje się w pokoju nr 31 (Biuro Geodety Miasta), nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Zespołu.
§6
Przedkładana do uzgodnienia dokumentacja powinna zawierać :
1. wniosek o uzgodnienie zawierający :
a) dane o wnioskodawcy i inwestorze,
b) opis przedmiotu projektowania,
c) ilość przyłączy i długości projektowanych sieci w rozbiciu na poszczególne branże,
2. orientacyjną lokalizację projektowanych urządzeń,
3. 3 egzemplarze projektu,
4. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane
od jednostek zarządzających tymi sieciami,
5. w przypadkach gdy w imieniu inwestora występuje zleceniodawca -upoważnienie do występowania w jego imieniu,
6. rysunek projektu w formacie *.dxf lub *.dwg programu AutoCad 2000.
§7
1. Projekt winien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, wykonanej
według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).
2. Mapa do celów projektowych poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami nieruchomości (działek), powinna zawierać opracowane geodezyjnie linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.,
jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem na pomniki przyrody, usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez
projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy, przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Zespół oraz położenie znaków geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych.

3. Jeśli mapa sporządzona jest na komputerowym nośniku informacji do wniosku należy dołączyć wydruk projektu i wydruk zaktualizowanej mapy zasadniczej, opatrzony klauzulą
przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§8
Przedkładany do uzgodnienia projekt podlega wstępnej ocenie w zakresie :
1. zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,
2. ważności warunków technicznych podłączenia do sieci,
3. czytelności opracowania
4. aktualności i prawidłowości sporządzenia mapy wykorzystanej do projektowania.
§9
1. Ustalenia Zespołu podlegają zaprotokołowaniu, a podjęte uzgodnienia dotyczące ostatecznego usytuowania projektowanych sieci zarejestrowane są na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta.
2. Przez zarejestrowanie opracowania projektowego na mapie zasadniczej rozumie się naniesienie elementów projektowych z opisem rodzaju sieci oraz nadanie numeru opinii
uzgadniającej. Czynność tą wykonuje się numerycznie z wykorzystaniem programów
OŚRODEK i EWMAPA.
3. Wnoszenie na mapę zasadniczą danych projektowych, winno odbywać się z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego nadziemnego, naziemnego i podziemnego uzbrojenia
terenu oraz obiektów budowlanych istniejących i projektowanych, dotychczas uzgodnionych przez Zespół.
4. W trakcie koordynacji usytuowania projektowanych sieci na mapie zasadniczej należy dokonać kontroli prawidłowości rozmieszczenia poszczególnych elementów sieci w zakresie
obowiązujących normatywów odległości.
§ 10
Zespół zobowiązany jest do wydania opinii w ciągu 14 dni od daty przedłożenia dokumentacji
projektowej do uzgodnienia. W przypadkach uzasadnionych termin może być przedłużony do
30 dni.
§ 11
1. Podjęte przez Zespół uzgodnienia zamieszczone są w opinii, która stanowi integralną
część uzgodnionego projektu.
2. Protokół z posiedzenia Zespołu stanowi załącznik do wydanej opinii.
3. Uzgodniona przez Zespół lokalizacja sieci uzbrojenia terenu nie wymaga w tym zakresie
dodatkowych opinii i uzgodnień przez jednostki prowadzące branżowe ewidencje sieci
uzbrojenia terenu.
4. Każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia. Wzór klauzuli określony jest w załączniku do 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).

5. Uzgodnienie jest ważne trzy lata od dnia wydania opinii, jeśli inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego nie powiadomią Zespołu
o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę jak również o
zakończeniu budowy.
6. Zmiany w projekcie usytuowania sieci w stosunku do wcześniej dokonanych uzgodnień
wymagają ponownego przedłożenia na posiedzenie Zespołu.
§ 12
1. Za uzgodnienie dokumentacji pobierana jest opłata zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie 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).
2. Uzgodnioną dokumentację (2 egz.) można odebrać po przedstawieniu dowodu wpłaty.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być podejmowane w trybie właściwym dla jego przyjęcia.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

