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Szanowny Panie,

W związku z tym, iż pismo, które skierował Pan do Ministra Administracji i Cyfryzaeji
zostało zadekretowane do rozpatrzenia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, uprzejmie
przedstawiam eo następuje.
W wystąpieniu przedstawione zostały trudności na jakie napotykają projektanci
budowlani w trakcie dokonywania uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia na terenie
zamkniętym podlegającym Zarządowi PKP a w kontekście tych problemów zadane zostały
konkretne pytania z wnioskiem o udzielenie na nie odpowiedzi.
Tytułem wstępnych wyjaśnień należy przywołać istotny do rozpatrzenia niektórych
kwestii przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograﬁezne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520 i 831), który stanowi, że dla terenów zamkniętych, zamiast mapy
zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć
podziemnego uzbrojenia terenu.
Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granie terenów zamkniętych należy do
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.
Zatem PKP, jako zarządzający terenem zamkniętym powinien posiadać mapę
zawierającą aktualne rozmieszczenie istniejących podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
Z postanowień zawartych w art. 28d ww. ustawy wynika, że przepisów art. 28a-28c
ustawy, które decydują e ogólnych zasadach dokonywania koordynacji w zakresie
projektowanych sieci uzbrojenia, nie stosuje się do uzgodnień projektowanych sieci
sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego.
O sytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje
projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.
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_W związku z tym uznać należy, iz zarządzający terenem zamkniętym dokonuje
uzgodnień sytuowania przedmiotowych sieci w procedurze odmiennej niz określają to przepisy
art. 28a do 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jednakże winien do tych uzgodnień wykorzystać aktualną mapę zawierającą w swojej
treści równiez sieć podziemnego uzbrojenia terenu, na co wskazuje wcześniej przywołany art.
4 ust. 2 ustawy.

W odniesieniu do pytania wymienionego w punkcie 1 o treści:
„Czy w świetle obowiązujących przepisow spółka PLK SA. lub jakakolwiek inna spółka lub
inny zarządca kolejowego terenu zamkniętego ma prawo nakazywać inwestorowi lub
projektantowi konieczność uzgadniani projektu sieci uzbrojenia terenu z „wewnętrznym
kolejowym zespołem uzgadníania dokumentacji” w przypadku gdy większość projektowanej
sieci znajduje się poza terenem zamkniętym? - posiada zastosowanie art. 28b ust. 3 pkt 4
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z tym przepisem (__.) starosta wyznacza
sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:
1) wnioskodawców;
2) podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu;
3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane
projektowane sieci uzbrojenia terenu;
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przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
W zakresie pytania wymienionego w punkcie 2 o treści:
,,Czy podmiot zarządzający terenem zamkniętym, dokonujący uzgodnienia w oparciu o art.
28d ww. ustawy PGiK, ma prawo do iiałozeiiia zobowiązania na inwestora lub projektanta o
dokonaniu dodatkowych uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
innymi podmiotami (...), które nie są zarządcą tego terenu lecz posiadają swoją infrastrukturę
na obszarze terenu zamkniętego? - należy wskazać, ze wspomniany wcześniej art. 4 ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stwarza mozliwości, aby PKP mogło dokonywać
uzgodnień z wykorzystaniem posiadanych informacji i danych o przebiegu sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. Rozpatrując więc we wzajemnej łączności postanowienia art. 4 ust.2 oraz
art. 28d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nalezy stvvierdzić, ze nie ma podstaw
prawnych do stawiania projektantom dodatkowych wymagań, aby dokonywali oni odrębnych
uzgodnień, skoro zarządzający terenem zamkniętym dysponuje aktualizowaną na bieżąco
mapą zawierającą w swojej treści podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, ze właściwym do udzielenia odpowiedzi na pytania
wymienione w punktach 3, 4 i 5 0 treści:
3. „Czy za uzgodnienia ufynikające z art. 28d ww. ustawyiPGiK, dokonywane z zarządcą
terenu zamkniętego obowiązują opłaty wynikające z Tabeli nr 16 Załącznika do ustavvy, czy
tez podmiot uzgadniający może dowolnie kształtować wysokość opłat za uzgodnienieĹF”.
4. „Czy podmioty nie będące zarządcą terenu zamkniętego, lecz posiadające swoją
.infrastrukturę na obszarze terenu zamkniętego, mają prawo do pobierania opłat za
uzgodnienia projektów usytuowania sieci uzbrojenia trenu, o których mowa w art. 28d
ustawy PGiK?”
S. ,,Czy uzgodnienie, o którym mowa w art. 28d ustawy PGiK odbywa się w trybie przepisów
Kpa? Oraz „Czy zarządca terenu zamkniętego może odmówić przesłania decyzji wraz z
uzgodnieniem zgodnie z Działem I Rozdział 8 Kpa , tj. za pomocą operatora pocztowego,
jeśli taka była wola wnioskodawcyfł” jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, poniewaz jest to organ bezpośrednio nadzorujący
działalność PKP, do którego oddzielnym pismem skieruję sprawę wraz z kopią Pana pisma.

Do wiadomości:

l. Pan Sławomir Żałobka
Podsekretarz Stanu w Ministerstwvie Infrastruktury
i Rozwoju
2. Pan Grzegorz Ziomek
Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Pismo podpisane elektronicznie.

