
NARADY KOORDYNACYJNE ZUD w roku 2021 

Informacja :  

terminy narad koordynacyjnych  w roku 2021 będą zmieniać się  w 

zależności od ilości wniosków i zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i 

kartograficzne . 

GESTORZY i INWESTORZY  uczestnicy procesu koordynacji sieci uzbrojenia terenu 

zmieniają się terminy narad koordynacyjnych  

         W związku z utrudnionym dostępem do postępowań narad koordynacyjnych 

przeprowadzanych przez Starostę Opolskiego, informuję, że istnieje możliwość uczestniczenia    

w naradach poprzez portal internetowy ERGO. 

Portal internetowy programu ERGO  pozwala nam złożyć i uzgodnić wniosek z projektem 

uzbrojenia  sieci uzbrojenia terenu  na naradę koordynacyjną zdalnie  przez Internet.  

 Dzięki utworzonym modułom :  konto GESTORA i konto  INWESTORA  zaoszczędzony 

zostanie czas i środki finansowe oraz  zmniejszy się  w tych trudnych  czasach ryzyko 

rozprzestrzeniania się wirusa . 

W celu udostępnienia portalu GESTOROM , niezbędnym jest złożenie deklaracji o chęci 

uczestniczenia waszego przedstawiciela w naradach koordynacyjnych drogą zdalną i przysłanie 

do tut. Starostwa Powiatowego potwierdzenia takiej chęci wypełniając dołączoną deklarację i 

przesłanie jej na nasz adres. 

W konsekwencji powyższego, utworzone zostanie konto (login oraz hasło dostępu) dla 

upoważnionego przedstawiciela waszej instytucji. 

Korzystanie z tej możliwości ułatwi oraz przyspieszy koordynację projektów przeprowadzaną 

przez Starostę Opolskiego. 

          Proponowane zmiany w funkcjonowaniu narad koordynacyjnych  to postępująca 

informatyzacja oraz  zmiany w Ustawie z 16 kwietnia 2020r.  o zmianie ustawy – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych  ustaw wprowadzono  w ustawie z dnia 17 

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z  2020r poz.2052), gdzie   w art. 28b 

dodano  po ust .5 ust 5a o brzmieniu:  „w przypadku , gdy narada koordynacyjna ma zostać 

przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu 

narady, o którym mowa w ust.5, starosta wyznacza termin jej zakończenia , który nie może 

być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania 

zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust.3” .   Narada rozpocznie się w dniu wysłania 

zawiadomienia gestorom i wnioskodawcom z programu ERGO. 

 

 

 

 


