ZARZĄDZENIE NR 14/2014
STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 11 lipca 2014r.
w sprawie organizacji narad koordynacyjnych.

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( Dz.U.
z 2010r. nr 193, poz. 1287 – tekst jednolity z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Wnioski dotyczące uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
powiatu białostockiego składa się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 p. 53 ( zwanym dalej PODGiK ).
2. Miejscem odbywania narad koordynacyjnych jest określony w ust. 1 PODGiK.
3. Narady koordynacyjne odbywają się co najmniej raz w tygodniu (środa), chyba że nie wpłynie
żaden wniosek. Na poszczególnych naradach rozpatruje się wnioski złożone do końca tygodnia
poprzedzającego tydzień, w którym odbywa się narada.
4. Narady koordynacyjne odbywają się w sposób tradycyjny, w formie spotkań zawiadomionych
osób, w tym: wnioskodawców, osób delegowanych do uczestnictwa przez podmioty zarządzające
sieciami uzbrojenia terenu, osób upoważnionych przez wójtów/burmistrzów gmin powiatu
białostockiego oraz innych podmiotów zainteresowanych rezultatami narady.
5. Nieobecność na naradzie właściwie zawiadomionych osób nie wstrzymuje odbywania narady
i podejmowania rozstrzygnięć.
§2
Naradom koordynacyjnym przewodniczy pracownik Starostwa Powiatowego w Białymstoku
upoważniony do tego odrębnie.
§3
W zakresie organizacji i dokumentowania narad koordynacyjnych do PODGiK należy:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących uzgadniania sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenie terenu na obszarze powiatu białostockiego,
2) zawiadamianie o sposobie, miejscu i terminie poszczególnych narad koordynacyjnych pocztą
elektroniczną lub telefonicznie osób i podmiotówokreślonych w art. 28b ust.3 pkt 1 – 4
ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne - właściwych ze względu na przedmiot
rozpatrywanych wniosków,
3) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych zawierających wymaganą ustawą treść,
określoną w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzanie i
wydawanie z nich odpisów na żądanie zainteresowanego uczestnika narady,
4) prowadzenie dokumentacji narad koordynacyjnych z zastosowaniem znakowania akt
zgodnie z zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w Białymstoku aktualną instrukcją
kancelaryjną dla PODGiK w Białymstoku.

§4
Traci moc zarządzenie nr 15/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania i zasad działania
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zmienione zarządzeniami: nr 7/03 z dnia 28 maja
2003r, nr 20/04 z dnia 25 listopada 2004r., nr 13/07 z dnia 20 kwietnia 2007r., nr 3/08 z dnia 21
stycznia 2008r., nr 36/08 z dnia 23 lipca 2008r., nr 15/09 z dnia 20 lutego 2009r. i nr 43/2011 z dnia
18 listopada 2011r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2014r.

Wiesław Pusz
Starosta Powiatu Białostockiego

