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w Kozienicach 

 

INFORMACJA 

 

 

Szanowni Państwo 

Informujemy, iż w Starostwie Powiatowym w Kozienicach została 

uruchomiona usługa umożliwiająca przeprowadzanie elektronicznych narad 

koordynacyjnych za pomocą modułu „Internetowe narady koordynacyjne - ZUD” 

uruchomionego na geoportalu Powiatu Kozienickiego pod adresem 

https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/, za pomocą którego Inwestor lub 

Projektant składa wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania. Aby uzyskać dostęp  

do wymienionej usługi, konieczne jest utworzenie konta, a następnie  

dokonanie pełnej autoryzacji – zweryfikowanie go za pomocą profilu zaufanego  

(link do filmiku z instrukcją jak założyć profil zaufany to: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HvaHhsYyUU). W tym celu po 

zarejestrowaniu i zalogowaniu na konto, należy kliknąć przycisk 

„Wyświetl/zmień dane” a następnie „Pełna autoryzacja”. Po przejściu procedury 

uwierzytelniania przez profil zaufany, konto w Geoportalu zostanie potwierdzone 

i pojawi się informacja o pełnej autoryzacji konta. Od tej chwili można składać 

wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Instrukcja składania wniosków o uzgodnienie usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu znajduje się na stronie geoportalu  

https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/ - Instrukcja obsługi geoportalu i eusług – 

slajd od nr 108 do nr 112. 

Po zakończonej naradzie koordynacyjnej wnioskodawca będzie mógł 

pobrać ze swojego konta elektroniczny protokół z nardy koordynacyjnej oraz 

dokumentację projektową opatrzoną adnotacją, iż była ona przedmiotem 

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. 

https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=7HvaHhsYyUU
https://kozienicepowiat.geoportal2.pl/


 

Ważne informacje dotyczące składanego wniosku o skoordynowanie 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 

I. Lokalizacja inwestycji 

Podczas składania wniosku w punkcie 7. „Dodatkowe wyjaśnienia  

i uwagi wnioskodawcy” należy wpisać: 

gm. XXXX, obr. XXX, dz. XXX, XXX 

np.: gm. Głowaczów, obr. Brzóza, dz.: 231, 232/2 

   m. Kozienice, dz.: 2645, 2646/1 

II. Do wniosku należy dołączyć: 

1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci przedstawioną  

na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy  

do celów projektowych (tj. projekt zagospodarowania działki/terenu 

w formacie PDF). 

2. Orientacja/lokalizacja inwestycji w terenie w formacie PDF. 

3. Przebieg wyłącznie sytuowanej projektowanej (osi) sieci uzbrojenia 

terenu w formacie DXF, z rozwarstwieniem na rodzaj sieci  

np. ks, kd, w, nN, SN (sieć elektroenergetyczna z rozróżnieniem linia 

napowietrzna czy kabel),  umożliwiający aktualizację baz danych 

prowadzonych przez Starostę Kozienickiego. 

4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci bądź założenia 

projektowe (dot. PGE) w formacie PDF. 

5. Decyzje, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ  

na przebieg narady koordynacyjnej w formacie PDF. 

III. Obowiązujące nazewnictwo przesyłanych plików (załączników) 

Po zarejestrowaniu wniosku zostanie nadany mu numer np. 

PODGiK.I.6630.125.2020. Wszystkie załączniki do wniosku powinny 

być opisane wg wzoru: 

1. „nr wniosku_mapa z projektowaną siecią (plan zagospodarowania 

terenu).pdf” 



 

np. „PODGiK.I.6630.125.2020_PZT.pdf” 

lub „PODGiK.I.6630.125.2020_PZT.1.pdf” 

„PODGiK.I.6630.125.2020_PZT.2.pdf” itd. 

2. „nr wniosku_orientacja.pdf” 

np. „PODGiK.I.6630.125.2020_orientacja.pdf” 

3. „nr wniosku.dxf” 

np.  „PODGiK.I.6630.125.2020.dxf” 

4. „nr wniosku_warunki.techniczne.pdf” 

np. „PODGiK.I.6630.125.2020_warunki.techniczne.pdf” 

lub „PODGiK.I.6630.125.2020_warunki.techniczne.1.pdf” 

 „PODGiK.I.6630.125.2020_warunki.techniczne.2.pdf”    itd. 

5. „nr wniosku_decyzja/inne dokumenty.pdf” 

np. „PODGiK.I.6630.125.2020_decyzja.ZDP.pdf” 

 „PODGiK.I.6630.125.2020_decyzja.GDDKiA.pdf” 

 „PODGiK.I.6630.125.2020_decyzja.lokalizacyjna.pdf”    itd. 
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