
RZĄD pOWIATU 
W Otwocku 

05.400 Otwock, ul. Górna 13 
tel. (2.2) 77813-00 
(*(22) 77813-02 

UCHWAŁA NR CCI 1 90 W 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia  6 	.OoQir  

w sprawie zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) uchwała się  co następuje: 

1. Wprowadzić  następujące zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Otwocku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu w 
Otwocku z dnia 24 lutego 2016 r. 

1. W § 24 określającym zadania Wydziału Geodezji i Kartografii do ust. 3 dodaje się  pkt 
11 w brzmieniu: „Koordynacja Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, na którą  
składa się  w szczególności: 

a) dokonywanie wstępnej weryfikacji przedłożonych do koordynacji projektów 
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu; 

b) wyznaczanie sposobu, terminu i miejsca przeprowadzania narady 
koordynacyjnej; 

c) przewodniczenie w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

d) przygotowywanie, sporządzanie oraz wydawanie w imieniu Starosty odpisów 
protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych; 

e) zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
narady zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

O obliczanie należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu; 

g) przygotowywanie projektów decyzji o których mowa w art. 28f. 1 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne; 

h) opracowywanie sprawozdań  dotyczących koordynacji usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

i) prowadzenie obsługi interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków". 

2. Skreśla się  w § 24 ust. 4. 

2. Pozostałe przepisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku 

pozostają  bez LHnan. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Staroście. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w 
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Otwocku. 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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GRZEGORZ MICHALCZYK 
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