
Zarządzenie Nr 26/2020 

Starosty Sępoleńskiego 

z dnia 24 września 2020 roku 

w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich 

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

Na podstawie art. 7d i 28b-28f ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Celem narad koordynacyjnych jest koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu, o których mowa w art. 2, pkt 11 ustawy. 

§ 2. Rezultaty narady koordynacyjnej prowadzonej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego 

narad koordynacyjnych utrwala się w protokołach z narad koordynacyjnych. 

§ 3. Informacje o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz 

podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które nimi władają, uzyskane 

w wyniku procesu koordynacji, docelowo zasilać będą bazę danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci 

Uzbrojenia Terenu, zwaną dalej GESUT, zakładaną i prowadzoną przez Starostę w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 4. Organizację narad koordynacyjnych oraz zasady i tryb koordynacji sytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu ustala Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Dla realizacji zawartego w § 1 zadania, podmioty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia - „Wykaz podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu", w związku z art. 28e 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wydelegują do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych swych przedstawicieli, 

upoważnionych do zajmowania stanowiska w ich imieniu. 

§ 6. Wzór klauzuli zamieszczanej na dokumentacji potwierdzającej, iż była ona przedmiotem narady 

koordynacyjnej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Wicestaroście Sępoleńskiemu. 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 22/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie 

organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sp. M.R. Wydział GN 
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