
c) cz´Êç Zalewu WiÊlanego znajdujàcà si´ na po∏udniowy zachód od granicy paƒstwowej mi´dzy Rzeczàpo-
spolità Polskà a Federacjà Rosyjskà na tym Zalewie,

d) wody portów okreÊlone od strony morza linià ∏àczàcà najdalej wysuni´te w morze sta∏e urzàdzenia por-
towe, stanowiàce integralnà cz´Êç systemu portowego.

2) Grunty pod wodami powierzchniowymi p∏ynàcymi

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi p∏ynàcymi zalicza si´ grunty pod wodami p∏ynàcymi w rzekach,
potokach górskich, kana∏ach i innych ciekach, o przep∏ywach sta∏ych lub okresowych, oraz êród∏a, z których
cieki biorà poczàtek, a tak˝e grunty pod wodami znajdujàcymi si´ w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z któ-
rych cieki wyp∏ywajà lub do których wp∏ywajà.

3) Grunty pod wodami powierzchniowymi stojàcymi

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojàcymi zalicza si´ grunty pod wodami w jeziorach i zbiorni-
kach innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2.

7. Tereny ró˝ne

Do terenów ró˝nych zalicza si´ wszystkie pozosta∏e grunty, których nie mo˝na zaliczyç do innych u˝ytków, ta-
kie jak:

1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,

2) wa∏y ochronne nieprzystosowane do ruchu ko∏owego.

Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza si´ zdegradowane lub zdewastowane grunty, takie jak: nie-
czynne ha∏dy, wysypiska, zapadliska, tereny po dzia∏alnoÊci przemys∏owej i górniczej oraz po poligonach woj-
skowych, dla których w∏aÊciwe organy zatwierdzi∏y projekty rekultywacji.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo∏ów uzgadniania 
dokumentacji projektowej.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb:

a) zak∏adania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,

b) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci,

c) wspó∏dzia∏ania mi´dzy jednostkami prowadzà-
cymi ewidencj´ geodezyjnà i jednostkami pro-
wadzàcymi ewidencj´ bran˝owà sieci,

2) organizacj´, kompetencje oraz sposób wynagra-
dzania zespo∏ów uzgadniania dokumentacji pro-
jektowej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwa-
na dalej „ewidencjà” — uporzàdkowany zbiór in-
formacji o przestrzennym po∏o˝eniu i podstawo-
wych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu,
a tak˝e o w∏aÊcicielach oraz o jednostkach organi-
zacyjnych zarzàdzajàcych tymi sieciami, a w szcze-
gólnoÊci informacje o:

a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodo-
ciàgowy, ciep∏owniczy, gazowy, telekomunika-
cyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody
specjalne),

b) po∏o˝eniu przewodu, a w szczególnoÊci: nazwie
w∏asnej oraz identyfikatorze jednostki ewiden-
cyjnej wed∏ug krajowego rejestru urz´dowego
podzia∏u terytorialnego kraju, nazwie i identyfi-
katorze obr´bu ewidencyjnego, numerach ewi-
dencyjnych dzia∏ek, numerze ewidencyjnym
przewodu i opisie jego po∏o˝enia, wspó∏rz´d-



nych poziomych punktów za∏amania, rz´dnych
wysokoÊciowych punktów charakterystycznych,
gabarycie (Êrednica, przekrój przewodu), identy-
fikatorze uzgodnionym z jednostkà prowadzàcà
ewidencj´ bran˝owà sieci uzbrojenia terenu,

c) nazwie, siedzibie lub adresie w∏aÊciciela sieci
uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej
zarzàdzajàcej tà siecià,

d) sposobie uzyskania danych o przewodach,

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci
uzbrojenia terenu, zwana dalej „inwentaryzacjà”
— dokonanie geodezyjnych pomiarów powyko-
nawczych i sporzàdzenie zwiàzanej z tym doku-
mentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbroje-
nia terenu.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady i tryb zak∏adania i prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

§ 3. 1. Ewidencj´ zak∏adajà i prowadzà starostowie
oddzielnie dla ka˝dej jednostki ewidencyjnej, o której
mowa w przepisach dotyczàcych ewidencji gruntów
i budynków, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4.

2. Dla terenów zamkni´tych, o których mowa
w art. 2 pkt 9 ustawy, ewidencj´ zak∏adajà i prowadzà
zarzàdzajàcy tymi terenami.

3. W przypadku utraty przez teren charakteru tere-
nu zamkni´tego, zarzàdzajàcy tym terenem przekazuje,
nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 miesiàca od dnia tego zdarze-
nia, w∏aÊciwemu staroÊcie dokumentacj´ ewidencyj-
nà.

4. Dopuszcza si´ prowadzenie ewidencji dla obsza-
rów obejmujàcych kilka jednostek ewidencyjnych.

5. Ewidencj´ zak∏ada si´ na podstawie:

1) mapy zasadniczej,

2) materia∏ów zawierajàcych wyniki inwentaryzacji,
zgromadzonych w paƒstwowym zasobie geodezyj-
nym i kartograficznym,

3) ewidencji gruntów i budynków,

4) materia∏ów zespo∏u uzgadniania dokumentacji pro-
jektowej,

5) materia∏ów zgromadzonych przez jednostki prowa-
dzàce ewidencj´ bran˝owà sieci uzbrojenia terenu.

6. Ewidencj´ zak∏ada si´ i prowadzi z wykorzysta-
niem komputerowych systemów informatycznych,
zgodnie ze standardami technicznymi, o których mowa
w rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standar-
dów technicznych dotyczàcych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U.
Nr 30, poz. 297).

§ 4. Podstawowym elementem ewidencji jest prze-
wód stanowiàcy liniowy fragment sieci uzbrojenia te-
renu okreÊlonego rodzaju.

§ 5. 1. Dla ka˝dego rodzaju przewodów prowadzi
si´ operat ewidencyjny.

2. Operat ewidencyjny powinien zawieraç:

1) warunki techniczne za∏o˝enia ewidencji,

2) sprawozdanie techniczne z opisem prac wykona-
nych podczas zak∏adania ewidencji,

3) wykaz materia∏ów, o których mowa w § 3 ust. 5, ze
wskazaniem miejsca ich przechowywania, oraz ra-
porty z analizy przydatnoÊci tych materia∏ów,

4) map´ zasi´gu analizowanych materia∏ów bran˝o-
wych i szkice przebiegu sieci uzbrojenia terenu,

5) rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zak∏adania
ewidencji,

6) dokumenty koƒcowych uzgodnieƒ z jednostkà pro-
wadzàcà ewidencj´ bran˝owà sieci uzbrojenia tere-
nu.

§ 6. 1. Dane zawarte w ewidencji podlegajà bie˝à-
cej aktualizacji.

2. Osoby i jednostki, o których mowa w § 2 pkt 2
lit. c), zg∏aszajà w∏aÊciwemu staroÊcie prowadzàcemu
ewidencj´ wszelkie zmiany danych obj´tych ewiden-
cjà, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

3. Zmiana danych obj´tych ewidencjà nast´puje
w wyniku:

1) budowy nowych bàdê przebudowy istniejàcych sie-
ci uzbrojenia terenu lub pojedynczych przewodów,

2) wy∏àczenia przewodu z eksploatacji bàdê ca∏kowi-
tej jego likwidacji,

3) zmiany nazwy, siedziby lub adresu w∏aÊciciela sie-
ci uzbrojenia terenu bàdê jednostki organizacyjnej
zarzàdzajàcej tà siecià,

4) sprostowania b∏´dów.

4. Zmiana danych, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wy-
maga do∏àczenia dokumentacji geodezyjnej stanowià-
cej wynik inwentaryzacji.

§ 7. Dane zawarte w ewidencji sà udost´pniane od-
p∏atnie wed∏ug zasad okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady i tryb uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci

§ 8. 1. Uzgodnieƒ usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnienia-
mi”, dokonuje si´ po uprzednim zbadaniu bezkolizyj-
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noÊci usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia te-
renu z ju˝ istniejàcymi i projektowanymi innymi prze-
wodami i urzàdzeniami, z obiektami budowlanymi,
znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magne-
tycznymi, zielenià wysokà, pomnikami przyrody, a tak-
˝e po zbadaniu ustaleƒ miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego.

2. Uzgodnieƒ w pasie drogowym lub liniach rozgra-
niczajàcych drogi dokonuje si´ w oparciu o przepisy
o drogach publicznych, a tak˝e o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaç drogi publiczne i ich
usytuowanie.

§ 9. 1. Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek in-
westora lub jego upowa˝nionego przedstawiciela.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´, z zastrze˝eniem ust. 5, nast´pujàce dokumenty:

1) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbroje-
nia terenu, zwanego dalej „projektem”,

2) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

3) warunki techniczne pod∏àczenia obiektu do istnie-
jàcych sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jedno-
stek zarzàdzajàcych tymi sieciami,

4) orientacj´ po∏o˝enia projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu w stosunku do sàsiednich terenów
i stron Êwiata.

3. Wniosek podlega rejestracji i otrzymuje numer
ewidencyjny.

4. Projekt sporzàdza si´ na aktualnej mapie, wyko-
nanej wed∏ug zasad okreÊlonych w rozdziale 2 rozpo-
rzàdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i za-
kresu opracowaƒ geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoÊci geodezyjnych obowiàzujàcych w budownic-
twie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), zawierajàcej dodatkowo
przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu
uzgodnionych dotychczas przez starost´ oraz po∏o˝e-
nie znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych.

5. Mapa i projekt, o których mowa w ust. 4, mogà
byç sporzàdzone tak˝e na komputerowych noÊnikach
informacji. W przypadku sporzàdzenia projektu na
komputerowym noÊniku informacji do wniosku do∏à-
cza si´, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2,
wydruk projektu i mapy.

6. Przed∏o˝ony do uzgodnienia projekt podlega
ocenie w zakresie:

1) zgodnoÊci z wnioskiem o uzgodnienie,

2) prawid∏owoÊci mapy wykorzystanej do projekto-
wania w zakresie: obszaru, skali, treÊci, aktualnoÊci
i czytelnoÊci oraz klauzul przyj´cia do paƒstwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) czytelnoÊci graficznej projektowanych elementów.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w sporzàdzeniu mapy lub projektu, niekompletnoÊci
przedk∏adanych dokumentów albo koniecznoÊci do-
datkowych wyjaÊnieƒ i uzupe∏nieƒ, wniosek zwraca si´
inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej, w trybie
okreÊlonym w art. 64 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

§ 10. 1. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 1, roz-
patrywany jest, z zastrze˝eniem ust. 2, na posiedze-
niach zespo∏u uzgadniania dokumentacji projektowej,
zwanego dalej „zespo∏em”.

2. Uzgadnianie sieci b´dàcych przy∏àczami do bu-
dynku lub budowli, w cz´Êci usytuowanej na nierucho-
moÊci, w stosunku do której prawo do dysponowania
na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42), przys∏uguje wnio-
skodawcy, nie wymaga przed∏o˝enia wniosku na posie-
dzeniu zespo∏u i zasi´gania opinii jego cz∏onków.

§ 11. 1. TreÊç uzgodnienia wyra˝ana jest w formie
opinii, wydawanej z upowa˝nienia starosty przez prze-
wodniczàcego zespo∏u.

2. Opini´, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma eg-
zemplarzami projektu wydaje si´ inwestorowi w termi-
nie 14 dni od dnia przed∏o˝enia wniosku. W uzasadnio-
nych przypadkach termin ten mo˝e byç przed∏u˝ony do
30 dni. Niezaj´cie stanowiska przez zespó∏ w tych ter-
minach uznaje si´ za brak zastrze˝eƒ do przedstawio-
nego projektu.

3. Ka˝dy egzemplarz projektu opatrywany jest klau-
zulà potwierdzajàcà dokonanie uzgodnienia, w której
w szczególnoÊci nale˝y okreÊliç: nazw´ organu uzgad-
niajàcego usytuowanie projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu, wyszczególnienie uzgadnianych sieci
uzbrojenia terenu oraz numer i dat´ opinii, o której mo-
wa w ust. 1.

4. Wzór klauzuli, o której mowa w ust. 3, okreÊla za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

5. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu nanoszone jest na map´ zasadniczà
lub jej kopi´.

6. Je˝eli dla terenu, na którym dokonywane jest
uzgodnienie, nie istnieje mapa zasadnicza, prowadzi
si´ map´ przeglàdowà uzgadnianych projektów na
podk∏adzie kopii mapy topograficznej w skali 1:10 000.

7. W aktach spraw prowadzonych przez zespó∏
przechowywane sà przez okres 3 lat:

1) opinia, o której mowa w ust. 1,

2) jeden egzemplarz projektu,

3) protokó∏ posiedzenia zespo∏u zawierajàcy w szcze-
gólnoÊci:

a) wykaz rozpatrywanych wniosków,
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b) list´ obecnoÊci cz∏onków zespo∏u,

c) uwagi i zalecenia dotyczàce poszczególnych
wniosków, potwierdzone podpisami cz∏onków
zespo∏u.

8. Inwestor ponosi op∏at´ za uzgodnienie wed∏ug
zasad okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 12. 1. Uzgodnieniu przez zespó∏ nie podlega usy-
tuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na
terenach zamkni´tych, o których mowa w art. 2 pkt 9
ustawy, z wyjàtkiem sieci uzbrojenia terenu wyprowa-
dzonych poza granice tych terenów.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, uzgodnie-
nia prowadzi zarzàdzajàcy terenem zamkni´tym, z za-
chowaniem przepisów rozporzàdzenia.

3. W przypadku utraty przez teren charakteru tere-
nu zamkni´tego zarzàdzajàcy tym terenem przekazuje,
nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 miesiàca od dnia tego zdarze-
nia, w∏aÊciwemu staroÊcie dokumentacj´ dotyczàcà
uzgodnieƒ, o których mowa w ust. 2.

§ 13. 1. Uzgodnienie zachowuje wa˝noÊç przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnie-
nia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere-
nu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uzgodnienie traci wa˝noÊç w przypadku, gdy in-
westor albo organy administracji architektoniczno-bu-
dowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomià ze-
spó∏ o utracie wa˝noÊci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu
na budow´.

§ 14. 1. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si´
inwentaryzacj´. Pomiary obejmujà równie˝ inne sieci
uzbrojenia terenu znajdujàce si´ w odkrywce.

2. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopusz-
czalne jest odst´pstwo od uzgodnionego projektu nie-
przekraczajàce 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub
0,50 m dla gruntów rolnych i leÊnych, przy zachowaniu
przepisów regulujàcych odleg∏oÊç mi´dzy poszczegól-
nymi obiektami budowlanymi.

§ 15. 1. Inwentaryzacj´, jak równie˝ zwiàzanà z nià
dokumentacj´, sporzàdza na zlecenie inwestora jed-
nostka uprawniona do wykonywania prac geodezyj-
nych, zwana dalej „wykonawcà”.

2. Wykonawca stwierdza zgodnoÊç lub rozbie˝noÊç
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym pro-
jektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy,
o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, i umieszczenie stosowne-
go zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przeka-
zuje inwestorowi map´ z wynikami inwentaryzacji.

§ 16. W razie niezgodnoÊci zrealizowanej sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem map´
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedk∏ada nie-

zw∏ocznie w∏aÊciwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady i tryb wspó∏dzia∏ania mi´dzy
jednostkami prowadzàcymi geodezyjnà ewidencj´

sieci uzbrojenia terenu i jednostkami prowadzàcymi
ewidencj´ bran˝owà sieci

§ 17. Jednostka prowadzàca ewidencj´ bran˝owà
sieci uzbrojenia terenu jest obowiàzana:

1) przy wykonywaniu prac dotyczàcych zak∏adania
i prowadzenia ewidencji:

a) udzielaç jednostce prowadzàcej geodezyjnà ewi-
dencj´ sieci informacji o ogólnym przebiegu
przewodów i zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ, rodza-
ju i funkcji przewodów, materiale, z którego jest
wykonana obudowa przewodu, wraz z potwier-
dzeniem zgodnoÊci z posiadanà ewidencjà bran-
˝owà,

b) udost´pniaç jednostce prowadzàcej geodezyjnà
ewidencj´ sieci dokumentacj´ technicznà prze-
wodu, dokumentacj´ z pomiarów powykonaw-
czych i mapy dotyczàce przebiegu istniejàcych
przewodów,

c) udost´pniaç jednostce prowadzàcej geodezyjnà
ewidencj´ sieci bran˝owe zasady wynikajàce
z przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie pracy,

2) przy wykonywaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu:

a) umo˝liwiç jednostce prowadzàcej geodezyjnà
ewidencj´ sieci wst´p do obiektów podlegajà-
cych inwentaryzacji,

b) zapewniç nadzór przy bezpoÊrednim kontakcie
z urzàdzeniami w celu bezpiecznego dokonania
pomiarów sieci,

c) udost´pniç jednostce prowadzàcej geodezyjnà
ewidencj´ sieci dane dotyczàce przebiegu prze-
wodów i zwiàzanych z nimi urzàdzeƒ, a w szcze-
gólnoÊci: rodzaju i funkcji przewodów, materia-
∏u, z którego jest wykonana obudowa przewodu,
wraz z potwierdzeniem zgodnoÊci z posiadanà
ewidencjà bran˝owà,

3) w czasie eksploatacji sieci uzbrojenia terenu:

a) nie przyjmowaç i nie oddawaç do eksploatacji
oraz nie wprowadzaç do ewidencji bran˝owej
nowo wybudowanych przewodów przed ich
przyj´ciem do ewidencji,

b) zg∏aszaç zmiany dotyczàce po∏o˝enia przewo-
dów, wy∏àczenia ich z eksploatacji bàdê likwida-
cji,

c) prowadziç bran˝owà ewidencj´ sieci uzbrojenia
terenu na podstawie ewidencji.

§ 18. Jednostka prowadzàca ewidencj´ jest obo-
wiàzana:
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1) przekazywaç jednostkom prowadzàcym ewidencj´
bran˝owà sieci uzbrojenia terenu kopie map tere-
nu, zawierajàce nowo wybudowane przewody,

2) zawiadamiaç jednostki prowadzàce ewidencj´
bran˝owà sieci uzbrojenia terenu o dokonanych
zmianach w ewidencji.

§ 19. Wymiana materia∏ów i informacji dotyczàcych
sieci uzbrojenia terenu pomi´dzy jednostkami prowa-
dzàcymi ewidencj´ a jednostkami prowadzàcymi ewi-
dencj´ bran˝owà sieci odbywa si´ nieodp∏atnie.

Rozdzia∏ 5

Organizacja, kompetencje i sposób wynagradzania
zespo∏ów uzgadniania dokumentacji projektowej

§ 20. 1. Zespó∏, o którym mowa w § 10 ust. 1, po-
wo∏uje starosta.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzà: przewodniczàcy —
pracownik starostwa powiatowego, posiadajàcy
uprawnienia zawodowe do wykonywania samodziel-
nych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakre-
sie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy, oraz cz∏on-
kowie — pracownicy organów administracji architek-
toniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz za-
rzàdów dróg podleg∏ych staroÊcie.

3. W posiedzeniach zespo∏u biorà udzia∏, w charak-
terze konsultantów:

1) z zakresu informacji zgromadzonej w ewidencji
bran˝owej sieci uzbrojenia terenu — przedstawi-
ciele jednostek prowadzàcych t´ ewidencj´,

2) przedstawiciele innych, ni˝ podleg∏e staroÊcie, za-
rzàdów dróg publicznych, je˝eli urzàdzenie ma byç
umieszczone w pasie drogowym drogi publicznej
nale˝àcej do innego, ni˝ podleg∏y staroÊcie, zarzàd-
cy drogi.

4. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà zespo∏u za-
pewnia starosta poprzez oÊrodek dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2
ustawy.

§ 21. 1. Do kompetencji zespo∏u nale˝y uzgadnianie
dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sie-
ci uzbrojenia terenu.

2. Posiedzenia zespo∏u odbywajà si´ nie rzadziej ni˝
dwa razy w miesiàcu.

3. NieobecnoÊç osób, o których mowa w § 20 ust. 3,
nie wstrzymuje pracy zespo∏u.

§ 22. 1. Koszty obs∏ugi organizacyjnej i technicznej
zespo∏u oraz wynagrodzenie przewodniczàcego zespo-
∏u za udzia∏ w pracach zespo∏u pokrywa si´ z bud˝etu
powiatu. Przewodniczàcy zespo∏u otrzymuje wynagro-
dzenie za udzia∏ w pracach zespo∏u w ramach wyna-
grodzenia za prac´ otrzymywanego w starostwie po-
wiatowym.

2. Koszty uczestnictwa i wynagrodzenie cz∏onków
zespo∏u oraz osób, o których mowa w § 20 ust. 3, za
udzia∏ w pracach zespo∏u, pokrywajà jednostki delegu-
jàce. Cz∏onkowie zespo∏u oraz osoby, o których mowa
w § 20 ust. 3, otrzymujà wynagrodzenie za udzia∏
w pracach zespo∏u w ramach wynagrodzenia za prac´
otrzymywanego w jednostce delegujàcej.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. Do czasu za∏o˝enia ewidencji, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r., jej funkcje spe∏nia
dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbro-
jenia terenu, znajdujàca si´ w zasobie geodezyjnym
i kartograficznym.

§ 24. Organizacj´ zespo∏ów uzgadniania dokumen-
tacji projektowej nale˝y dostosowaç do przepisów roz-
porzàdzenia najpóêniej w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
J. Kropiwnicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (poz. 455)

456
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251,
z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wprowadza si´ obowiàzek stosowania Pol-
skich Norm (PN) wymienionych w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Obowiàzku, o którym mowa w § 1, nie stosu-
je si´ do projektu budowlanego, je˝eli decyzja o po-
zwoleniu na budow´ lub odr´bna decyzja o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego zosta∏a wydana przed

dniem wprowadzenia obowiàzku stosowania Pol-
skich Norm.

§ 3. W zakresie uregulowanym w niniejszym rozpo-
rzàdzeniu tracà moc przepisy rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowa-
nie niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209
i z 2000 r. Nr 51, poz. 617).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: 
J. Kropiwnicki

KLAUZULA POTWIERDZAJÑCA DOKONANIE UZGODNIENIA USYTUOWANIA 
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Klauzul´ umieszcza si´ na ka˝dym egzemplarzu projektu: w formie analogowej — w postaci tek-
stu, a w formie cyfrowej — wprowadzonà na noÊnik jednokrotnego zapisu i zabezpieczonà infor-
matycznie.


