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Frzewodniczący narady: Alino obal _ lnspektor w Wydziale Geodezji i Kortogrofii

Uczestniay nanady koordynacyjnej (imię, nazwisko, ozndczenie podmiotu, które te osoby reprezentujq)
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4 Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji 5p. z o, o
w Brzesku

5 Multimedia Polska-Południe S'A t

oddział w Brzesku
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8 Zarząd Dróg Powiatowych
w Brzesku

9 Urząd Miejski w Brzesku
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Stanowiska uczestników nanady:
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Stanowiska uczestników narady przesłane pocztą eIektroniczną, będące załącznikIem do niniejszego protokołul:
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UWAG! STAROSTY BRZESKIEGO

ochrono znaków aeodezvinvch

1, Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia t7 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) znaki
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie'

Ż' Zgodnie z art' 15 ust. 3 ww' ustawy właściciel |ub inna osoba władającą nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne,
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne są obowiązani:

a) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu' przemieszczeniu |ub zagrażaniu przez nie

bezpieczeństwu życia lub mienia,
3. Zgodnie z art. 48.1, ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U "z 2016 poz. 1629

kto wbrew przepisom ań. 15 w/wprawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
4. Zniszczone w trakcie realizacii inwestycji znaki geodezyjne tnwestor powinien na swój koszt wznowić, zlecając wykonanie tych

czynności jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrębie pro.lektowanej inwestycji z"ajał*ją+łę / nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr;



Ponnimo prawidłowego zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:
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Fo zakończeniu narady koordynacyjnej protokół został odczytany wszystkim obecnym i po odczytaniu podpisany przez
osoby biorące udział w naradzie.
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odpis protokolu narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika został wydany:
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REJOI\ovrE PR'ZEDSIĘBIORSTWO wODoCIĄGow
n KANALIZACJI' w BRZESKU Spółkil z o.a.

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

T eI. 0 1 4 I 6626 5 7 0, 01 4 I 6626 5 41, tel.lfax. 0 I 4 / 66265 1 L

Stanosta Enzesł<l
ł.łł. Głowaekiego 5x
32 - 800 Bnesko

RPWiK/T/10611120\8
Brzesko, dnia 16.01.2018 r.

DoĘczy: naradv koord}rnacyjnej'

W odpowiedzi na zawiadomienie znak sprawy: GK-I. 6630.1.26.2018.10 Rejonowe
FrzedsięŁliorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. informuje, Że azgadnia
lokalizację kanalizacjt deszczowej w projektowan}.rn chodniku ta działcę nr 875l3 w obrębie
ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze zuwagarri.

i. Prry skrzyŻowaniLr sieci wodociągowej z projektowaną karnlizacją deszczową
zachować minimainąodległoŚć wpionie 0,3 m.

2. Wszelkie prace w pobliżu wządzen wodociągolvych naleĘ wykonać pod
nadzorem pracownika RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.

3. Skrzyżowanie podlega odbiorowi przez RPwiK w Brzesku Sp. z o.o.

otr4'..rnuią:
1. Adresat,
2. ala.
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Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Społka z o.o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
Sąd lejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

KRS: 000012796i, NIP: 869 000 30 3 1, Kapitał zakładowy: 78 303 500,00 zł.


