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Starosta Brzeski na podstawie art.7d pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficme (Dz'U z 20I0r. Nr 193 poz. 1287) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 200I r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoł w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455)

na wniosek Zarządu Dr g Powiatowych w Brzesku z siedzibąw Przyborowie

anuluje w całości trasę kanalizacji deszczowej w obrębie Mokrzyska - Bucze
usytuowaną na działkach nr 875,631, 1Lt4/3, LIL3/8, tLI3/5, 47o

uzgodnioną opinią ZUDP nr  ollo z dnia 1 lutego 2010r

opiniuje pozytywnie przedstawione do uzgodnienia
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

nową trasę kanalizacji deszczowej w projektowanym chodniku
lokalizowanym na działkach nr B75,470, L405, LI52/2, LII3/B, III2/2, LLI|3,

LIL/6, ILL3/5,1153, LL54/t w obrębie Mokrzyska - Bucze
gmina Brzesko dla inwestycji

cyt: ,, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej
nr 1433K Mokrzyska - Bucze - Mokrzyska w Bucz.J"

lntegralną częś niniejszej opinii stanowi opieczętowany projekt zagospodarowania działki

Informacie

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowan i a pĄektowanych sieci uzbrojen ia teren u.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespoł o utracie waŻności, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu pĄektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowę.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W ptzypadku
niezgodnoŚci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnioną lokalizacją inwestor zobowiązany jest
przedłożyć mapę z wynikami pomiarÓw powykonawczych właŚciwemu organowi administracji
a rch ite kto n icz n o-b u dowl a n ej.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne 7'est odstępstwo od uzgodnionego projektu
nieprzekraczające 0'30 m dla gruntÓw zabudowanych lub 0.50 m dla gruntÓw rolnych i leśnych, przy
zachowaniu przepisÓw regulujących odległość między poszczeg lnymiobiektamibudowlanymi
Zgodnie z aft. 27 usf. 3 powołanej na wstępie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne geodezyjne
pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanejw wykopach otwartych, naleŻy
wykonać przed ich zasypaniem.

6. Wszelkie odsfępsfwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w Sfarostwb
Powiatovtym w Brzesku

W zakresie kolizji z sieciami projektowanymi - BEZ UWAG

Uwagi i zalecenia Starosty Brzeskiego

Prry zbliżeniu i skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem,
s t anow iącyn własno ś ć RPWi K Brz e s ko'
1. Całoś prac wykonać zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-92/B-10735.
2. Wszelkie pracę w poblizu sieci wodociągowej i przyłączy wykona pod nadzorem pracownika RPwiK
Sp' z o.o. w Brzesku według ustaleri. Skrzyżowanie projektowanejkanalizacji odwadniającej z przyłączarli
wodociągowymi i sieciąwodociągowąwykona tak by odległoś w pionie wynosiła co najmniej 1,0 m pod
dnem kanału. W prz1padku mniejszej odległości na wodociągu iprzyłączach załoĘć, rury ochronne.
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3' Wszystkie w1,prowadzenia od zasuw' nawiertek wynieśó do poziomu chodnika tak by były w każdej
chwili dostępne i wykonaó na koszt inwestora.
4' W przypadku natrafięnia podczas wykonawstwa na uzbrojenie wodociągowe nie naniesione na
niniejszych mapach stosować jak .vqrlŻej i dokonaó ustaleń nabieżąco z pracownikiem RPWiK.
5. Prace rwiązane z koniecntościąprzebudowy sieci i przyłączy wodociągowychnaleĘ wykonaó na koszt
inwestora.
6. Przed przystąpieniem do robót prace zgłosió do ZatJadu RPWiK celem ustalenia harmonogramu prac
oraz odbiorów.

Przy zblizeniu i slrrzyzowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią
telekomunikacyjnq stanowiąca własność TELEKOMaNIKACII PoLsKIEr s.A Region
operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie Dział Zarządzania Zasobami Sieci Kraków
1. Skrzyżowania i zbliżenia z lzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaó i wykonać zgodnie
z obowiąpującymi normami.
2. Prace w poblizu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywaó ręcznie pod
ścisłym nadzorempracownika TP S.A z wcześniejszym powiadomieniem
3 ' Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór sk'rzyŻowań i zbliżeń do vządzeń telekomunikacyjnych
przęZ pracoł,łnika TP S.A zakończony protokołem.
4' Wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego prowadzenia sieci i niezgodne z uzgodnieniami
będątraktowane jako awarię i usuwanę na kosŹ inwestora
5' Zachowaó szczegolnąostrozność przy zastosowaniu sprzętu budowlanego w czasie zagęszczenia terenu
w miejscach ułozenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.
6' Rozpoczęcie prac naleĘ zgłosió do TP S.A z l0-dniowym wyprzedzeniem w celu oddelęgowania
przedstawiciela do pełnienia nadzoru kontakt telefoniczry tel. 14 626 22 04,
7. Zachowaó obowią7ujące wysokości przy skrzyżowaniu istniejącej linii TT w stosunku do
projektowanego chodnika. W przypadku niezachowania obowiązujących wysokości wystąpió do TP S.A
o warunki przebudowy linii.

o CHRŻNA ZNAKÓW G E o D E ZYINVCH
1. Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficme (Dz. U z 2005r.
Nr 240, poz. 2027- z późniejszymi zmianari), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 7999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimeĘcznych
i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz.454)' punkty poziomej osnowy geodezyjnej podlegają ochronie.
Ż' Zgodnie z art.I5 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciel lub inna osoba władającą
nieruchomością na której znajdttją się znaki geodezyjne, lrządzenia zabezpieczające
tę znaki oraz budowle triangulacyjne sąobowiryani:
a) nie dokonywaó czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zriszczenil, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub
zagruŻaniu przez nie bezpieczeństvłu Ęcia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48.1. ust. 3 ustawy z dnia I7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Dz. U. z Ż005r. Nr 240, poz. 2027 ) kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza,
przemieszczaznaki geodezyjne podlega karze grzywny .

4. W obrębie projektowanej sieci gazowej znajdują się punkty osnowy geodezyjnej
nr: 107330, 107030,, uwidocznione na sekcji mapy nr 7.724.17.03. Zniszczone w trakcie realizacji
inwestycji znaki geodezyjne będą wznawiane na koszt inwestora.

Uwagi i zalecenia konsultantów - przedstawicieli jednostek branżowych, obecnych na posiedzeniu
Zespołu Wspomagającego koordpacje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w dniu 19 kwietnia 20IIr.

ENION S.A oddział w Tarnowie' Rejon Dystrybucji Bochnia
1. Całośó prac wykonaó zgodnie zPN-76lE-05I25.
Ż. Przed rozpoczęciem prac' wykonać sondy poprzeczne w celu zlokalizowania istniejących
urządzeńenergetycznych.
3. Wszelkie prace w pobliżu kabli energeĘcznych wykonywać pod nadzorem RD Bochnia
tel. 611 84-99,611-84-99.
4. Przed rozpoczęciem robót zgłosić się w terminie 14 dni do RD, celem zatv,łierdzęnia harmonogramu

. prac i niezbędnychvłyłączefl'
5' W miejscu skrzyżowania na kablach zabudowaó rury osłonowe.



KARPACKA sPoŁKA GAzowNIcTwA
Sp z o. o. w Tarnowie
oddział Zakład Gazownicry w Tarnowie
REJON DYSTRYBUCJI GAZV BRZESKO
1. Całośó prac wykonaó zgodnie zRozporządzeniem Ministra Przemysfu i Handlu z dnia I4.II'I995r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó sieci gazowe (Dz. U. Nr I39l95
z dnia 7.12.1995r') oraz z PN-91A{_34501 ,,Skrzyżowania gazociryóvł z przeszkodami terenowymi.
Wymagania".
2. W miejscu przekroczenia gazociryl chodnikiem i kanałem deszczowym zamontowaó na sieci gazowej
rurę osłonową PE 80 SDR 17,6. Sposób montażu rur osłonowych uzgodnić z RDG Brzesko w trakcie
realizacji.
3' Przed przystąpieniem do prac wykonaó sondy poptzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci
gazovłej.
4. Termin rozpoczęcia prac zglosió pisemnie z 14- dniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia
harmonogramu prac.
5. Wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej wykonać pod ścisĄim nadzorem pracownika RDG Brzesko,
tel. l4 6631676.
6' Podczas jakichkolwiek prac nad gazociryiem zachować jego posadowienie na głębokości minimum
0.8 m.
7. Wszelkie nniany w projekcie naleĘ uzgodnió przed ich realizacją.
8. Uzgodnienie powyższe doĘcry sieci gazowej średniego ciśnienia'
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