
STROSTA LWÓWECKI      Lwówek Śląski, dnia 26.04.2022r. 

 

 

Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

 

W związku z wdrożeniem funkcjonalności przeprowadzania narad 

koordynacyjnych w formie elektronicznej informuję, że wnioski o dokonanie 

koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywają się 

jedynie drogą elektroniczną przez aplikację i.Projektant .  

1. Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji i.Projektant jest złożenie wniosku 

o utworzenie konta i podpisanie umowy (wzór wniosku o założenie konta 

oraz umowa znajduje się na stronie internetowej powiatlwowecki.pl w zakładce ‘Pliki 

do pobrania’). 

2. Dostęp do aplikacji jest bezpłatny. 

3. Po zalogowaniu się użytkownik wypełnia aktywny formularz wniosku oraz dołącza 

załączniki: 

1) projekt w formacie PDF przedstawiony na planie sytuacyjnym sporządzonym 

na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta podpisem elektronicznym 

2)  przebieg projektu w postaci pliku dxf spełniający następujące warunki: 

2.1) plik DXF musi zawierać tylko i wyłącznie warstwy z projektowanymi 

elementami uzbrojenia terenu i siatką krzyży;  

2.2) linie przedstawiające projekt nie mogą być segmentowane ani przerywane 

opisem,  

2.3) plik musi być w układzie przestrzennym 2000/15 i musi być właściwie 

zorientowany przestrzennie. 

2.4) plik DXF z projektem musi być zgodny z kierunkiem północy (nie może być 

obrócony);  

2.5) Plik może zawierać następujące typy elementów rysunkowych:  

a) LINE - segmenty linii; 

 b) LWPOLYLINE - wielolinie 2D bez obsługi zmiennej grubości linii;  

c) POLYLINE - wielolinie 3D bez obsługi zmiennej grubości linii;  

d) SPLINE - linie typu B-splajn;  

e) ARC - łuki;  



f) CIRCLE - okręgi;  

g) TEXT - teksty; wszystkie teksty są rysowane domyślną czcionką ustawioną w 

aplikacji;  

h) POINT - punkty; wszystkie punkty są rysowane krzyżykiem. 

Brak, lub źle przygotowane pliki spowodują nie przedłożenie wniosku na naradę 

koordynacyjną. 

3) W przypadku dołączania do wniosku pełnomocnictw, niezbędne jest dokonanie 

opłaty skarbowej i przesłanie za pośrednictwem portalu potwierdzenia dokonania 

opłaty. 

Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski  - nr konta 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 

4) zgodnie z art.40d ust.3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata jest 

pobierana przed czynnościami związanymi z uzgadnianiem usytuowania 

projektowanej sieci, z uwagi na powyższe, termin narady koordynacyjnej zostanie 

ustalony po dokonaniu płatności oraz zweryfikowaniu kompletności i poprawności 

wniosku . 

5) wnioskodawca poprzez aplikację i.Projektant może pobrać Dokument obliczenia 

opłaty oraz wnieść opłatę drogą elektroniczną. W przypadkach gdy płatność nie jest 

realizowana przez Paybynet, prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności. 
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