Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu

Kołobrzeg, dn. 02 stycznia 2019 r.

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Wg rozdzielnika
GN.6631.1.2019.MP
Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r. (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) informujemy, że narady
koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kołobrzegu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pokój nr 18 w
godz. od 8.00 do 15.30 w poniżej przedstawionych terminach:
styczeń
2, 8, 15, 22 i 29
luty

5, 12, 19 i 26

marzec

5, 12, 19 i 26

kwiecień

2, 9, 16, 23 i 30

maj

7, 14, 21 i 28

czerwiec

4, 11, 18 i 25

lipie

2, 9, 16, 23 i 30

sierpień

6, 13, 20 i 27

wrzesień

3, 10, 17 i 24

październik

1, 8, 15, 22 i 29

listopad

5, 12, 19 i 26

grudzień

3, 10, 17, 24 i 31

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie
dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego
(licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną)
terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych
(konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)
termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej
formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w
uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne
dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać
bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut.
starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).
Otrzymują:
- podmioty władające sieciami (wg załącznika);
- wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast na terenie powiatu kołobrzeskiego - epuap;
- a/a
Do publikacji:
- tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu – 2 szt;
- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu;
- BIP - elektroniczna tablica ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
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