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HARMONOGRAM NARAD KOORDYNACYJNYCH 
na 2022 rok 

 
Na podstawie art. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 

poz. 1990) informuję, że :  
 
§ 1. Zespół Narad Koordynacyjnych wchodzący w skład Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lesku prowadzi 
koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.  

Na naradach koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz 
w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.  
Koordynacji nie stosuje się do: przyłączy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki 
budowlanej. 

 
§ 2. W naradzie koordynacyjnej, zależnie od przedmiotu narady oraz obszaru na którym zlokalizowano 

projektowane sieci uzbrojenia terenu, uczestniczą przedstawiciele: 
1. wnioskodawców; 
2. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu; 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 Multimedia Polska 
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. 
 Orange Polska S.A. 
 Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
 PGE Dystrybucja S.A. 
 PGE Energia Odnawialna S.A – Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie 
 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
 Polskie Koleje Państwowe S.A. 
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 Powiatowy Zarząd Dróg 
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku 
 Transmitel Sp. z o.o. 
 Voice Net S.A. 
 Wide-Net Sp. z o.o. 

3. wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane 
projektowane sieci uzbrojenia terenu; 

 Urząd Gminy Baligród 
 Urząd Gminy Cisna 
 Urząd Gminy Olszanica 
 Urząd Gminy Solina 

o Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
 Urząd Miasta i Gminy Lesko 

o Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
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4. inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności 

zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych 
terenach.  
 
§ 3. Zgodnie z art. 28e ust.1 „Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do 

współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
W szczególności podmioty te są obowiązane do: 
         1) wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem         

             wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych  

             nieprawidłowości w treści tej bazy; 

        2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.” 

 
 § 4. Nieobecność konsultantów narad koordynacyjnych, jak również przedstawicieli innych 
zainteresowanych jednostek nie wstrzymuje prac i jest traktowane jako brak zastrzeżeń do projektu. 
  

§ 5. Zgodnie z art. 28b ust. 5a. w przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5 , starosta wyznacza 
termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia 
dokonania zawiadomienia podmiotów. Starostwo Powiatowe w Lesku ustala termin zakończenia narady 
elektronicznej w zakresie minimalnym na 5 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 10 dni roboczych 
w szczególnych przypadkach. 
 
 § 6. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że narady 
koordynacyjne odbywać się będą w sposób elektroniczny, w wyjątkowych sytuacjach mogą odbyć się w sposób 
tradycyjny lub mieszany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1 pokój 222 w godzinach od 7:00 
do 15:00 

 
§ 7. Przewodniczący narady może zwołać posiedzenie w dodatkowym terminie, jeśli jest to konieczne.  

O wyznaczeniu dodatkowych terminów narad koordynacyjnych Zespół Narad Koordynacyjnych będzie 
informował zainteresowane strony na bieżąco za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej, pocztą 
lub telefonicznie. 
 

§ 8. W przypadku wpisania przez branżystów uwag w protokole roboczym z elektronicznej narady 
koordynacyjnej wiążących się z ponownym załączeniem poprawionych dokumentów, należy niezwłocznie 
poinformować Zespół Narad Koordynacyjnych w celu udostępnienia programowej możliwości narady 
dodatkowej. 
 

§ 9. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym 
podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie. Adnotacje 
sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi 
adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.  

 
Wykaz załączników: 

1. Harmonogram Narad Koordynacyjnych, 
2. Wniosek o założenie internetowego konta narad koordynacyjnych. 

 
Otrzymują:          

1. Podmioty wg rozdzielnika 
2. a/a 
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Załącznik nr 1 

 
 

HARMONOGRAM NARAD KOORDYNACYJNYCH 
na 2022 rok 

 

Narady koordynacyjne odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem, w następujących terminach: 

Lp. Terminy Narad Koordynacyjnych Czas na uzgodnienie przez gestorów sieci 

1/2022 04.01.2022 r. minimum 5 dni roboczych 

2/2022 18.01.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
3/2022 01.02.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
4/2022 15.02.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
5/2022 01.03.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
6/2022 15.03.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
7/2022 29.03.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
8/2022 12.04.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
9/2022 26.04.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
10/2022 10.05.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
11/2022 24.05.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
12/2022 07.06.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
13/2022 21.06.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
14/2022 05.07.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
15/2022 19.07.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
16/2022 02.08.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
17/2022 16.08.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
18/2022 30.08.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
19/2022 13.09.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
20/2022 27.09.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
21/2022 11.10.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
22/2022 25.10.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
23/2022 08.11.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
24/2022 22.11.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
25/2022 06.12.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
26/2022 20.12.2022 r. minimum 5 dni roboczych 
1/2023 03.01.2023 r. minimum 5 dni roboczych 

  
 

 
  


