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GDDKiA

Tadeusz Łuka
Zastępca Dyrektora Oddział u
ds, Zarządzania Drogami i Mostami
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Do wiadomoś ci:
1.GDDKiA -.O/Poznań

Rejon w Srodzie Wlkp.
2. KP-4 wm.
J, dd-

Sprawę proŃadzi:
Katarzyna Jelińska
tel. (061) 864-63-52
e-mail :  kjelinska@9ddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja DrÓ9 Krajowych i Autostrad, odpowiadając na pismo z dnia
15.04.2016 roku (data wpł ywu do GDDKiA 1B.04.2016r.) w sprawie lokalizacji przepustu
DN 250 dla projektowanego gazociągu ś redniego ciś nienia pod realizowaną obwodnicą Jarocina
w ciągu drogi ekspresowej S11 w m. Cielcza, opiniuje pozytywnie mozliwoś ć realizacji
planowanej inwestycji, z następującymi uwagami:

1. Planowany przepust DN 250 mozna lokalizować na gł ębokoś ci min ż ,o m od rzędnej
niwelety terenu.

2. Ustaloną w pkt 1 gł ębokoś ć posadowienia przepustu nalezy dodatkowo uzgodnić
z wykonawcą obwodnicy Jarocina firmą BUDIMEX SA (Biuro Kierownika Budowy,
ul, Koś ciuszki BB, 63-200 Jarocin).

3. Tut. Oddział  uż yczy terenu dział ek będących w trwał ym zarządzie GDDK| A na czas
budowy przepustu, inwestorowi urzącizenla, po przecił ozeniu wypisu z rejesiril grr.intów

dla tych nieruchomoś ci.
4, Opinia niniejsza nie stanowi zgody na lokalizację przepustu dla projektowanego

gazociągu ś redniego ciś nienia w pasie drogowym drogi ekspresowej S11.
5. W celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie urządzenia

w pasie drogowym ww. drogi, jego inwestor lub peł nomocnik posiadający pisemne
upowaznienie do reprezentowania winien wystąpiĆ z wnioskiem do tut. Oddział u GDDKiA
powoł ując się na podany wyzej numer korespondencji.
W przypadku wystąpienia peł nomocnika do wniosku nalezy zał ączyć dowód uiszczenia
opł aty skarbowej w wysokoś ci 17,0 zł , pł atnej na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Poznania - Wydział  Finansowy, Oddział  Pozostał ych Dochodów Podatkowych
i Niepodatkowych, 67-706Poznań, ul. Libelta 76/2a, na konto: PKO BP SA 94 7O2O 4027
0000 1602 t262 0763,
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GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH

i AUTOSTRAD
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DEcYzJA

Na podstawie art, 39 ust, 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz, U. z 2016r,, poz. t440 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz, U,, z 2076 r,t poz, 23 ze zm,), po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 07,12,2016 r. (uzupeł nionego w dniu 20,t2,20I6 r.) zł oż onego
przez Pana Jacka Waszkowiaka, reprezentującego Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD
SA z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 71a, dział ającego w imieniu i na rzecz firmy ANCO
Sp. z o.o. z siedzibąw Jarocinie, ul. Św. Ducha 11B B

zezwalam

na lokalizację sieci gazowej Ś/c w pasie drogi ekspresowej S11 (dział ki 7OB9/3, 7089/4,
1090/3) i w pasie drogi krajowej nr 11 (dział ki nr 3OI / t,3OI /5,3OI /2,3OI /3,301/4) w m.
Cielcza, z zachowaniem następujących warunków:

1, Pod drogą krajową nr 11 omawiane urządzenie nalezy przeprowadzić  metodą przecisku lub
przewiertu/  w rurze ochronnej, na gł ębokoŚci min 1,5 m, licząc od rzędnej niwelety drogi
do górnej krawędzi rury ochronnej. Zachować odstęp komory przeciskowej min 1,0 m
od krawędzi jezdni z każ dej strony

2, Pod drogą ekspresową S11 sieć gazową nalezy przeprowadzić  metodą przecisku lub
przewiertu/  w rurze ochronnej, na gł ębokoŚci min I ,7 m, licząc od rzędnej niwelety drogi
do górnej krawędzi rury ochronnej, Dł ugoś ć rury osł onowej winna być równa szerokoś ci
pasa drogowego drogi S11,

3, Wzdł uż  drogi ekspresowej 511 sieć gazową nalezy lokalizować poza pasem drogowym ww.
d rog i.

4, Wzdł uż  drogi krajowej nr 11 ww. urządzenie mozna lokalizować w chodniku.
5. Na odcinku od dział ki nr 298/2 do dział ki nr 300/6 sieć gaz$ńł dhHł €ry,{ bFŁeffóś ć,ąioza,,fóW,

w kierunku przyległ ych nieruchomoś ci.
6, Po wykonaniu robót zajmowany chodnik nalezy

gazocią9u.
7, Prace nalezy prowadzić  pod nadzorem iw porozumieniu z Rejonem w Środzie Wlkp.
B. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i dostarczenia

jej w formie elektronicznej do Rejonu w Srodzie Wlkp., w terminie 30 dni od
zakończenia robót
Nalezy zachować zgodne z przepisami odrębnymi gł ębokoś ci iodległ oś ci od innych obiektów.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeł oż enia urządzenia, koszt tego
przeł ozenia ponosi jego wł aś ciciel - art. 39 ust, 5 cyt. powyzej ustawy o drogach
pu blicznych,

11. Projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez

, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu nalezy przesł ać do tut, Oddział u celem
zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeŚnia 2003
roku w sprawie szczegół owych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz, U. Nr t77, poz, 7729).

t2, O pozwolenie na prowadzenie robót w pdsie drogowym, podanie szczegół owych warunków
realizacji robót, związanych z wyraż oną w niniejszej decyzji zgodą oraz pobranie opł at za
zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz z tytuł u umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury technicznej należ y zwrocic się do Rejonu w Środzie Wlkp., ul.
Libelta 2, tel. (061) 285-30-24, zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia I

9,

10.

L Ą| .



czerwca 2004 roku w sprawie okreś lenia warunków udzielania zezwoleń
drogowego (t,j. Dz. U, z 2016r,, poz, 7264).
Wniosek dotyczący zajęcia pasa drogowego nalezy zł oż yć co najmniej
planowanym terminem rozpoczęcia robót.

13, Do wniosku nalezy doł ączyc:
- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

(t.j. Dz. U, z 2016r, poz, 290 ze zm,),
- szczegoł owy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:5OO,zzaznaczeniem granic oraz

podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary
zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy omawianego urządzenia, zgodnie z Pkt 11.

14. opł aty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w Pasie
drogowym infrastruktury technicznej zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 7 cYt,

powyzej ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do

ustawy - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z Ońia ra lipca 2011 roku w sprawie

wysokoś ci stawek opł at za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2OI4r,, poz. 1608).

15.Niniejsza decyzja jest równoznaczna z uż yczeniem pasa drogowego drogi ekspresowej S11

idrogi krajowej nr 11 na czas wykonywania robót, przy speł nieniu ww. warunków, co

oznacza zgodę zarządcy ww. drogi na dysponowanie gruntem dział ek nr 1089/3, 7OB9l4,

Iogol3, 3o7lI , 3o7/5, 3Ou2, 3oll3, 3oll4 na cele budowlane, o których mowa

w niniejszej decyzji.
16. Warunki okreś lone w niniejszej decyzji zachowująwaznoŚĆ przez okres 3 lat, od dnia,

w którym decyzja stał a się ostateczna.

Na podstawie art. to7 g 4 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. kodeks postępowania

administracyjnego (t,j, Dz.U. z 2016r., poz.23 ze zm,) odstąpił em od uzasadnienia decyzji,

gdyż  uwzg| ędnia ona w cał oś ci ządanie strony.

Wydana decyĄa nie podlega opł acie skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia

16 listopada 2006 roku o opł acie skarbowej (t.j. Dz, U, z2076 r,I  poz,7827),

POUCZENIE

Zgodnie z ayt. 127 § 3 KpA stronie niezadowolonej z decyzji nie sł uzy odwoł anie, lecz wniosek

o ponowne rozpatrzenie sprawy/  skierowany do Generalnego Dyrektora Dróg KrajowYch

iAutostrad w Warszawie, poprzez Dyrektora Oddział u w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a,

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji"

na zajęcie pasa

na 30 dni przed
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Tadeusz Łuka
Zastępca Dyrektora Oddział u
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

o.Pa.z-3.434 1, 388. 201 B. kj

Ło wteelooqś !i;
1, GDDKiA-O/Poznań

Rejon w §rodzie Wlkp,
2. aa.

Sprawę prowadz!:
Katazyna Jelińska
tel. (061) 864_63-52
e-mail;  kielinska@oddkia.oov,ol

Genera| na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad *  Oddział  w Poznaniu, odpowiadając
na wniosek z dnia 03.04,2018 r. (data wpł ywu do GDDKIA 13.07,2018 r.), w sprawie lokalizacji
sieci gazowej Średniego ciŚnienia g I10 w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w m. Cielcza
gm. Jarocin, na terenie dział ki nr ta64/2 będącej w trwał ym zarządzle GDDKIA, wyraż a zgodę
na lokalizację ww. urządzenia, z następującymi uwagami;
- wzdł uż  ulicy Cmentarnej sieć gazową należ y lokalizować poza jezdnią przy granicy

nieruchomoŚci sąsiedniej - zgodnie z przedł ozoną kopią mapy zasadniczej w skali 1:1000
stanowiącą zał ącznik do wniosku - jak zaznaczono kolorem ż ół tym.

Tut. Oddział  informuje, iż  z uwagł  na to, ż e dział ka nr tO64/2 poł ozona Jest poza pasem drogi
ekspresowej S11, nie zostanie wydana w omawianej sprawie decyzja administraryjna w trybie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j.
Dz,U. z 20L7 r,, poz. I ż 57 ze zm.) oraz w tryble art. 39 i 39a ustawy z dnla 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2ot7r,, poz, 22'22 ze zm.), jednakż e nie zwalnia
to z obowiązku ustalenia terminu i sposobu wykonania robót z ReJonem w Środzie Wlkp.,
ul. Libelta 2, tel. (061) 2B5-3O-Z4,
Informujemy jednocześ nie, iż  inwestor obowiązany jest do wypeł nienia wszelkich wymagań
okreŚlonych przepisami ustawy z dnia 04.07,I994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2Ot8 r.,
poz,1202).
Niniejsza zgoda jest równoznaczna z uż yczeniem dział kl nr 106412, będącej w trwaĘm
zarządzie GDDKiA na czas wykonywania robót, przy speł nieniu ww. warunków, co oznacza
zgodę zarządcy drogi na dysponowanie gruntem omawianej nieruchomoś ci, o której mowa
w niniejszym piŚmie.

poznań, ania ffi8.2018 r.
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e- mail:  sekretariat_poznan@9ddkia.gov.pl
www.9ddkia.gov.pl

ul, §iemiradzkiego 5a
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fax:  61 864 63 69



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO

SPRAWOZDANlE
z UZGADN lAN lA DoKU MENTACJ l

TECH N lCZNO_KONSTRU KCYJ N EJ
DESlGN APPROVAL REPORT

Nr sprawozdania
Repoń no,

DC-17-21lo1-18

Strona 
1

Page

Stron
_l
Pages

1. Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne:
Device name and basic specification:

Rodzaj urządzenia Rurociąg przesył owy
Typurządzenia Rurociąg przesył owy PE100 DN100, Wilkowyja, Cielcza

dz nr Ia6Ą/2, 1089/3, lOB9/4, LO9a/3
Wytwórca

Projektujący pRztrDsIĘBloRsrwo Roeór DRoGoI { yCH "DRoBuD,, S.A.
Uzytkownik ANco s póŁKA z o. o.
Czynnik GAZ ZIEMNY

Ciś nienie obliczeniowe 0. 5 MPa

Temperatura oblrczeniowa 2a* c Wieł Ł* ,p* l; -',i |  | :1 ,",j : ,,li: j ł _;w&d; li: j
lnne DŁUGOś ć 31 5,6m il Ł'll-: l_i,i: ,] i;  j ,i

2. Zleceniodawca: ! ł ,'i,i',J; ił 'i,;1l1..:  ,l;^ ,..,,l,,: iiiolnjctvla

orderer:  6]  -7]  3 Pcznań, al. | j i;p* diegł aś ci .]  6/  ii: ,

PRZtrDsIĘBIoRSTWo RoBoT DROGOWYCH,,DROBUD,, S.A.
AStrALToWA 1, 63_200 GoLlNA

3. llecenie -znak,. ą94/a9/20I8 z dnia:  26,09,2018
Order - ref.no.. dated

4. Skł adniki przedł ozonej do uzgodnienia dokumentacji:
Documentation items submitted for the design approval:

PROJEKT BUDOWLANO-I^ JYKONAWCZY CZĘś C IT -85 stron

5, Wymagania odniesienia w oparciu, o które przeprowadzono uzgodnienie:
Reference documents applied to this design approval:

PRoJEKT wł RutrlxÓw TECHNICZNYCH DoZoRU TECHNICZNEGo Z DNIA 2€,.a3.20O4R JAKIM
POWINNY ODPOWTADAC RUROCIAGI  PRZESYŁOWE DO MATERIAŁÓW NrnnnZPrECZNYCH O

I { ŁASNOŚCIACH TRUJ ĄCYCH, ŻRĄCYCH I  PALNYCH NA PODSTAI{ IE ART. 8 UST.6 USTĄWY Z

DNIA 21.12.2000R o DOZORZE TECHNICZNYM ZE ZMIANAMI  ORAZ STANOWTSKIEM WSPÓLNYM
GŁOIĄ1NEGO INSPEKTORA BUDOWLANNtrGO I  PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Z DNIA
25.a6.2007 r.

6. Stwierdzone w dokumentacji niezgodnoś ci z wymaganiami odniesienia:
Nonconformities with the reference documents found in the documentation:

Nre:gocinoś ci nre stwierdzono

7. Przedł oż ona do uzgodnienia dokumentacja jest zgodna z wymaganiami odniesienia i został a
uzgodniona.
The documentation submitted to the design approval is in conformance v,tith the reference documents and is
approved,

URZĄD DOZORU TECHN| CZNEGO
02-353 Warszawa, ul, Szczęś liwicka 34

G.l{ )



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO

SPRAWOZDANlE
Z UZGADNIANIA DOKU MENTACJ|
TECH N lCZNO-KON STRU KCYJ N EJ

DESIGN APPROVAL REPORT

Nr sprawozdania
Reporl no.

DC-17-21l01-18

Strona 
2

Page

Stron
^ zHages

lmię i nazwisko
Name

MAREK KOWAL

t l§ ZĄD s* aoRŁ! Tf;  e§"ł  Nlcl : ;  
* ir;$

{ ,l4]1l , ,i | .qi._.: i.ftr,ly W ł _0..; ,

' ': ''' '' ,,; : ł  !Vi$li,: ,, i: ,l

ul. i'i,l),: rii .:  i, i,: }  ''ił _,; 'J'] : ,.ri; iĄ 
1,yr. 

.,,, . ., 
-,ki

tel, 62 737 ą2 00, fax;  62737 4ż a9

Pieczęc komórki uzgadniającej

Seal of the unit performing this approval

10 Zał acznik| .
Annexes:

- Jak w pkt. 4.

stanowisko
Position

lNsPEKToR 08.10.2018

8. lnformacje dodatkowe:
Ad dition al i nform ation :

8.1. Sprawozdanie moż e być powielane tylko za pisemnązgodą Urzędu Dozoru Technicznego
iwnioskodawcy.
This repoń may be duplicated only upon a written permission of the'UDT and the orderer.

8,2 Wprowadzanie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia.
lntroduction of any changes or amendments in the approved documentation requires a new design
approval.

Dla urządzeń wytwarzanych na podstawie niniejszej uzgodnionej dokumentacji ustala się formę
dozoru technicznego uproszczonego.
For the devices manufactured according to the documentation approved hereby a simplified form of
tech n ic a l in specti on is dete rm ined.

lnne informacje:

other information:

wyTWARzAJACy powTNIEN pcsrepeć UpRAwNIENTE ZGoDN]E z WyMAGANIAMI  ART.9.1
USTAWY Z DNIA 2] -.12.200Or. o DOZORZE TECHNTCZNYM ( DlM.i* st* ,ął :* 51.'1pqęllt laryl* j* lv&c!-"
pÓź rl' zra') ri,r; ,,,l,ł lili,l

\ ty* ziat i t l,ila: il i: 'l; iit ly l Rnlnictv,ll

Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:  61-7,1 ij  Fo;;_; lari, ai, Niepc,Jleqł OĆci 1t,,

Persolrs performing this design approval:

8.4

Data
Date

08.10.2018

Z up. Prezesa UDT
kierownik
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Przedsięhporstw o Wo do ci.qg ów i K am,allzac1 i

§p. e o"o. YV.nąrociruie

Cielcza ul" Gajówł ca tr

ffi - 20a trarocin

Tel. Dz" Teck. +  48 62 74CI  59 6E

Zał qczni.k do uzgodreieraia - protokół u NKUFS

TJzgodnien i"^ , .(L1,3./ .a"al§ ...., z,dnia . ?.!.,,.?.Y,,..&il,A

do protoko ł , .Ź.(ZŹ,,API ,?..

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastrukfura wodociągowa, kanalizacji

sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, ,w z§ł lązku z tym prace ziemne y miejscach

skrzyż owań i zbliż ęń z powyż szymi sieciami i przył ączarni wykonac ręcznie z zachowaniem

o sfu oznoś  ci, zgodni e z obowiązuj ącymi norrn am i.

Szczegół owe trasy niezinwentaryzowanych przył ączy wod - kan należ y uzgorlniĆ

z wł aś cicielamj nieruchomoś ci iub wykonać przekopy próbne,

W przypadku natrafienia

powiadomić PWiK, poddać je

Przedsiębiorstwa.

Prace ziemne w sfuęfie po min. 1 m od sieci wod

sprzętu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infraskuktury wod - kan, takie jak taŚmy ostzegawcze,

sfupki i tabliczki lokalizaryjne Ę, podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan

istniejący.

Ewentualne kosĄ zńązane z usuwaniem uszkodzeń naszych urządzń podziemnych

zaistniaĘch w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończetna robót obciąż ają

inwestora 1Ń wykonawcę,

tJwaga: uzgodnienie waż ne jest przez tr nok!
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PrzedsĘbiorstwo Wodaiągńł  i Kanaliza§i

Sp. z o.o wJarccinie

63-2fiJarocin, Chlcza. ul. Gajówka '|

?el + 4862747 3487

fax + 48 62 747 34 &)

e-mail ptł ik@pwikjarocin.pl

www.pwikjamcin.pl

CieLcza, dnia 1 5. 1 1.2ań r.

Ancp Sp. z o. o.

ul. Sw. Ducha 118 B
,,, : :  :  63-200 Jarocin

L.dz.... .1. : . : . ...lDU 12016

dotycyt uzgodnienia projektu pft.! ,,wykonanie projeffiu budowlano - wykonawczego siecigazowej
ś redniego ciś nienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gnina Jarocin) oraz projeldu budowlano
wykonawczego przył qczy gazowych ś redniego ciś nieniaw m. Cielczą (gmina Jarocin)".

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie informuj e, ż e w obrębie
planowanej inwestycj i posiada infrastrukturę podziemną.

W związku zpowyż szym opiniujemy poąrtywnie powyż szą dokumentację pod względem kolizji,
pod waruŃiem zastosowania się do poniż szych uwag:

l. W miejscach zbliż eń i skrzyzowń z istniejącą siecią iprzył ączarrti wodociągowymi oraz siecią
i przył ączanrti kanalizacji sanitarnej prace prowadzić  ręcznie zachowując normatywne
odległ oś ci.

2. Ewentualne kolizje zpruył ączami wod - kan na1eż y każ dorazowo uzgadniać z PWiK Sp. z o.o.
w Jarocinie.

Wi* i ke, p*  l s lli l-J r: ił ; * i'# oJ,* wóc!xlł i
3. W prąpadku koniecznoś ci wymiany lub przebudowy lxądzeń wodoeiągow$cH j  kanalizacji

sanitarnej wszelkie koszty ponosi inwestor lub wykonawca. WYdział  l| lf r; l',lit j : ,t 'l,; l I  il0llilClr"'ł

61-7]  3 Poznań, al, I ilitpccll;  gł oś ci 16/ i ij

4. Ewentualne koszĘ zńązał e z usuwaniem awarii i uszkodzeń naszych vrządzeń podziemnych
zaistriĄch w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciąż ają
wykonawcę robót.

Z poważ aniem,

1.!','ł 'lĘ; jhi7 

"r..;  ' ,, ; -l,.- r ,

I l
ll

{ \ "'J

l!ll
,l

rcts,!8&9rc
FA| R PLAY ż 004

Ę5rń'

eL3

konto bankowe: Bank Zachodni WBK s,A. l olJarocin nr 87 1090 l 131 0000 0000 1 30! 8407

Ęd Rejonowy w Poznaniu, lX Wydział  Gospodarey KRS:0000l t6269
kapitał zakł adowy: l24 067 000,00 zł


