


























Polskie Koleje Państwowe s.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 1 42A, 02-305 Warszawa
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PKP S.A, Oddział  Gospodarowania
Nieruchomoś ciami w poznaniu
Wydział  Zagospodarowania PrzestrzennBgo
Al Niepocjległ oś ci 8
61 -875 PcZnań
Tel,]  + 48 61 633 53 B0
FaX: r4B 61 533 10 13 DRoBUD s.A.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

Poznań,24 sierpnia 2018 r

Znak sprawy: KNPo1 .61 41 .410.201 8.DG/3
UNP: 201 8-0353039

Dotvczv: uzgodnienia lokalizacji sieci gazowej w ramach zadania pn.:  ,,Wykonanie projektu budowlano -

wykonawczego sieci gazowej ś redniego ciś nienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gm, Jarocin)"

W nawiązaniu do pisma nr 26310612018 zdnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpł ywu: 9 sierpnia2018 r.)

zł oż onego przez pana Jacka Waszkowiaka z DROBUD S.A. z siedzibą w Golinie, peł nomocnika Anco
Sp, z o.o. z siedzibą w Jarocinie, w sprawie uzqodnienia przebiequ sieci gazowei na nieruchomoś ci
stanowiącej obszar kolejowy, oznaczonejjako dział kanr 1,198/6; ark" 2,, obręb Cielcza oraz uzvskania
odstepstwa od przepisow techniczno-budowalnvch dla inwestycji realizowanej na nieruchomoś ciach
poł ozonych w bezpoś rednim sąsiedztwie z obszarem kolejowym, oznaczonych jako dział ki nr 106413,

817815; ark. 4; obręb Cielcza; gm. Jarocin;  pow. jarociński w związku z realizacją zadania pn,:

,,Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci gazowej ś redniego ciś nienia w m. Wilkowyja,
Cielcza (gm. Jarocin)", PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomoś ciami w Poznaniu postanawia:

wstępnie pozytyw n ie uzgod n ić  lokal izację przedm iotowej i nwestycj i

zgodnie z przedstawionymi do zaopiniowania PLANEM SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYM w skali
1:500 - rys. nr 3 (data Vll/2018),

oraz
uzyskanie odstępstwa

od ań. 53 ustawy zdnia28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z2017 r., poz.2117 zezm.),
zwanej dalej ustawą, w zakresie usytuowania budowli od granicy obszaru kolejowego, w związku
z brakiem mozliwoś ci zachowania jej wymogów, okreś lających odległ oś ci usytuowania budowli
w sąsiedztwie linii kolejowej,

z zastrzeŻenaem , iż  z uwagi na planowaną realizację przedsięwzięcia w granicach oraz w sąsiedztwie
obszaru kolejowego, przez ktory przebiega czynna linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 28,1

OLESN| CA - CHOJN| CE (km 97,980 1O0,24O) i niezbędna dla potrzeb jej funkcjonowania
infrastruktura, lnwestor zobowiązany jest uzgodnić  opracowany projekt przebiegu inwestycji z:

a) Kolejowym Zespoł em Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (KZUDP) przy PKP S.A"Pddział
Gospodarowania Nieruchomoś ciami wPoznaniu, Wydział  Geodezji i ReguĘ,eii',,§tanów
Prawnych, w Poznaniu. Osobą do kontaktu zestrony ł < ZUDP jest .pan'Marian,,.Kosicki,
(tel. 61-633-16-'19), al. Niepodległ oś ci 8, 61-875 Poznan; ; .1 l...)l'

b) wł aś ciwym miejscowo zarządcą infrastruktury kolejowej, t j. PKP Polskie L'inie KoIejowe S.A. Zakł ad
Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnoś ci 30, 63-400 Oś trów Wielkopolski,
na podstawie ań. 54 ustawy,wzwiązku z§ 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury zdnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległ oś ci i warunków dopuszczających
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych
w sąsiedztwie linii kolejowej, a takż e sposobu urządzania i utrzymania zasł on odś nieznych oraz
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paSÓW przeciwpozarowych (Dz" U, z 2014 r., poz. 1227), zwanego dalej rozporządzeniem,
mÓwiącym, ze: ,,wvkonwvanie robót ziemnych w odleoł oś ci od 4 do 20 m od oranicy obszaru
koleioweoo powinno bvć kazdorazowo uzqadniane z zarzadca infrastruktury".

Przedmiotowe stanowisko będzie niezbędne dla potzeb uzyskania odstępstwa na podstawie
art.57 ust. 1 usfawy od warunków wykonywania robot ziemnych okreś lonych na podstawie ań. 54
ustawy,

lnformujemy ponadto, ze tylko uzyskanie obu wymaganych opinii - zarówno ze strony PKP S.A.
OGN w Poznaniu, jak i PKP PLK S.A, ZLK w Ostrowie Wielkopolskim. będzie mogł o stanowic
podstawę dla uzyskania odstępstwa na podstawie ań,57 ustawy, o udzielenie którego lnwestor
zobowiązany będzie wystąpic do wł aś ciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
inadzoru budowlanego.

Jednocześ nie lnwestor przyjmuje do wiadomoś ci, iż  z powodu zblizenia się z planowaną
inwestycją do terenu kolejowego niezbędne jest zastosowanie ś rodkow technicznych gwarantujących
speł nienie rÓwniez pozostał ych przepisów obowiązującej ustawy oraz rozporządzenia,

W ramach udzielonego odstępstwa, w przypadku zastosowania niewystarczĄących rozwiązan
technicznych wynikającychz obowiązujących przepisów prawa, lnwestor nie moze wnosic jakichkolwiek
roszczeń, a Spół ki Grupy PKP nie będą ponosic odpowiedzialnoś ci wynikający ch z uciąż liwoś ciami typu:
hał as, wibracje, pękanie nawierzchni, budynków lub budowli itp., powstał ych w wyniku prowadzenia
ruchu kolejowego, prac modernizacyjnych, demontazu infrastruktury kolejowej, itp. Ponadto, lnwestor
zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkod spowodowanych budową budynków, budowli
i infrastruktury towarzyszącej powstał e nie z winy PKP S.A.

lnformujemy ponadto, ze uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dla dokumentacji projektowej

ze strony KZUDP będzie podstawą do mozliwoś ci ubiegania się o wystawienie przez PKP S.A. zgody
na dysponowanie nieruchomoś ciami będącymiw uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. na cele budowlane
d l a potrze b r ealizaĄi wn i os kowa n eg o p zeds ięwzi ęci a.

Ponadto komunikujemy, iż  lnwestor nabędzie prawo dysponowania nieruchomoś clą,
oznaczoną jako dział ka nr f 198/6; ark.2|  obręb Cie| cza; gm, Jarocin;  pow. jarociński, na cele
budowlane po uprzednim zawarciu umowy z PKP S.A. Oddział  Gospodarowania
NieruchomoŚciamiz tytuł u truvał ej zabudowy na terenie należ ącym do spół ki PKP S.A. Wydział em
wł aŚciwym ds. procedowania umów dotyczących pozostawienia naniesień na nieruchomoś ciach
kolejowych jest Wydział  Handlowy przy PKP S.A. OGN w Poznaniu. Osobą do kontaktu w niniejszym
zakresie jest pan Mateusz Zaleski (tel. 61-633-30-72).

O rozpoczęciu i zakonczeniu robot budowlanych nalezy powiadońić  Rejon Administrowania
i Utrzymania Nieruchomoś ci PKP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów
Wielkopolski oraz spisać stosowny protokoł . Osobą do kontaktu w niniejszym zakresie jest Zaządca
Rejonu - pan Witold Rogala, tel. 693-132-579.

Po realizacji inwestycji wł aś ciciel pozostawianych naniesień w gruncie stanowiącym majątek
PKP S.A. zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót
i naniesienie zmian geodezyjnych na mapach w Kolejowym Oś rodku Dokumentacji Geodezyjnej
iKańograficznej przy PKP S.A. OGN Poznan, al. Niepodległ oś ci 8,61-875 Poznań,

AzyCI llą
!JAdresat

2. Na ,. i-i Z-i; ] ri t ii'
.: .

Sprawę prowadzi:

Dawid Grygiel
Specjalista
e-mail:  dawid.grygiel@pkp.pI
tel. kontaktowy+ 48 61 633 16 58
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Sieć gazowa ś /c w m. Ciel

INWESTOR: Anco Sp. z o.o,

ADRES: Jarocin, ul. Św. Ducha 118b

Projektował :  inż . Jacek Waszkowiak

Sprawdził :  mgr inż . Andzej



LEGENDA

- istniejąca niweleta terenr

- projektowana sieó gazo\ \

Linia kolejowa nr 281

Oleś nica - Chojnice

km 97,985

PE100 SDRI7 a 110x6,6mm

EWoDU

Siec gazowź

INWESTOR: Anco Sp. z c

ADRES:Jarocin, ul. Św. t

Opracował a:

mgr inż . Magdalena Rygt

Projektował :  inż . .lacek !

Sprawdził :  mgr inż , Andr
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Poznań, 11la.2017 r

Znak sprawy: KN Po2.631 3.72.2017 .MC 16

UNP: 2017-0433578

-l-,(PKP}  Ptll§ł i,§ l{ §L§J[  p§§§Tw8v§§
Ei Jpulxó,rilyJttd

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
DRoBUD S.A.
Ul, Poznańska 71 a
63-200 Jarocin

OPINIA nr 14212017

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci gazowej na dział ce nr 1198/6 obręb Gielcza,
linia kolejowa Oleś nica _ Choinice km 97,985.

Na podstawie ań. 28 ust. 1, ustawy z dnia 17 mĄa 1989r.- Prawo geodezyjne i

kańograficzne (Dz. U, z2000r. Nlt00, poz. 1086 i Nr 120, poz, 1268) oraz ustawy zdnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejovvym ( Dz. U. Nr 86, poz. 789 zpóż n. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowy sieci gazowej na dział ce nr

1198/6 obręb Cielcza, linia kolejowa Oleś nica - Chojnice km 97,985 iuzyskaniu pozytywnych

opinii z

PKP PLK S. A.
PKP Utrzymanie Sp, z o.o.
PKP Energetyka S.A.
TK Telekom Sp. z o,o,

Opiniuję pozytywnie projektu budowy sieci gazowej na dział ce nr 1198/6 obręb Cielcza, linia
kolejowa Oleś nica - Chojnice km 97,985.

1. Prace na terenie kolejowym należ y wykonać zgodnie z zaopiniowanym projektem z
zachowaniem wymagań obowiązujących norm

2. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym projekcie wymaga ponownych uzgodnień w
Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale. .] .,,

3, Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, lnwestor nabwa prawo dysponawania
nieruchomoś cią na cele budowlaną po jednoczesnym zawarciu stosownej umowy z PKP
S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomoś ciamiw Poznaniu :  , ]

- dotyczącej eksploatacji sieci gazową z tytuł u tnł ał ej zabudowy na terenie PKP S,A.
4, Teren objęty robotami nalezy zabezpieczyci oznakować , a po zakończeniu prac

Pol§ kie Koleje Pa ń§twowe § pół ka Akcyj na z siedzibą W Warsż awie . Al, Jerozolimskie 142A . 02-305 Warszawa . R EGoN 000 1 26 801 . N lP 525-00-00-251
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przywrócić  do stanu pieruilotnego.
5. Dla częś ci projektu przebiegającego poza terenem kolejowym nalezy dokonać uzgodnienia w

powiatowym ZUD.
6, Zaopiniowane usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu igeodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych,

7, Przed przystąpieniem do prac aeodezyjnych, należ y dokonać zgł oszenia prac geodezyjnych
w PKP S.A. Oddział  Gospodarowania Nieruchomoś ciami Wydział  Geodezji w Poznaniu, al.

Niepodległ oś ci 8,

8. Geodezyjna inwentaryzaĄa powykonawcza potwierdzonaprzez Wydział  Geodezji i Regulacji
Stanow Prawnych jest niezbędnym dokumentem przy odbiorze końcowym robót.

9. lnwestor zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód
spowodowanych budową sieci gazowej na terenach PKP.

10.PKP S.A. nie będzie ponosić  odpowiedzialnoś ci za ewentualne uszkodzenia sieci gazowej
powstał e nie z winy PKP.

11.Na 14 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zgł osić  termin
rozpoczęcia i czas tnł ania robot do Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomoś ci w
Ostrowie Wlkp..

12. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z pozwoleniem wstępu dla wykonawcy na teren PKP
S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoś cią na cele budowlane, jest waź ne
pvez okres 3 lat, to jest do dnia 1 1.10,2020r.

13.Roboty budow| ane związane z zaopiniowaną inwestycją na| eż y wykonaó zgodnie z
warunkami technicznymi zawańymiw pismach spół ek grupy PKP.

Zał ączniki:

1. Uzgodniony projekt
2, Uzgodnienie PKP PLK S.A. Zakł ad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp..
3. Uzgodnienie PKP Utrzymanie Sp,zo.o,
4. Uzgodnienie PKP Energetyka S.A.
5. Uzgodnienie TK Telekom
6. Druk wniosku o zawarcie umowy

i.JĄC : t_NiK
l| !ciezji

i Regul;c'1i S Pravlnych

Opracował :  Mariusz Chrzanowski
Stanowisko: Starszy specjalista
Wydział :  Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
e-mai|  :  mariusz.chrzanowski@pkp.pl
tel. Kontaktowy + 48 61 6331619
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Polskie Koleje Państwowe S.A.
_._ L'ddział  Gospodarotvania

,. Nieruchomoś cibmiwCoziiin,.l
r\oleJowy { espol Uzgadniania Dokumentacii

} ,rojektowej w Poznaniu

Zał ącznik do Opinii

ł ł ł / _dtlł
./ o, ldł fi

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakł ad Linii Kolejowych
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolnoś ci 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel, +  48 62724 33 40
tel. kom. +  48 600 a84782
fax +  43 62 724 32 67
iz.ostrow@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

.§f,-g'
-:Ęł €-

PKP S.A. Oddział  Gospodarowania
Nieruchomoś ciami w poznaniu

Al. Niepodległ oś ci 8
61 - 875 Poznań,

gazowej w km 97,985 linii kolejowej Oleś nica - Chojnice.

3.

4,

5.

6.

7,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakł ad Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. uzgadnia projekt
budowy sieci gazowej w km 97,985 linii kolejowej Oleś nica - Chojnice w rurze osł onowej i60
na dział ce nr 1198/6 obręb Cielczaiwyraż a zgodę na ustanowienie sł uzebnoś ci przesył u na
przedmiotowej dział ce z następującymi uwagami i zaleceniami:

1. Siec gazową należ y wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem, Wprowadzenie zmian
wymaga ponownych uzgodnień.

2. Wykonawca na 30 dni przed rozpoczęciem robót zgł osi się do Zakł adu Linii Kolejowych
W Ostrowie Wlkp. ul. Wolnoś ci 30, 63-400 Ostrów W| kp. w celu ustalenia terminu
rozpoczęcia i prowadzenia robót, opracowania na czas robót tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu pociągÓw, wyznaczenia nadzoru nad robotami z ramienia PKP polskie
Linie Kolejowe S.A. Czynnoś cite są odpł atne,
Pzed przystąpieniem do robót na podstawie przekopów probnych zlokalizować kable, które
uł ozone są w rejonie projektowanych robot i zabezpieczyc przed uszkodzeniem, Roboty
w poblizu urządzen (kabli) kolejowych należ y wykonywać ręcznie.
Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkod spowodowanych
budową sieci gazowej.
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczne warunki pracy, za co ponosić  będzie
cał kowita odpowiedzia lnoś c.
Po zakończeniu robót teren nalezy uporządkować.
Podczas odbioru robot należ y przedł oż yć operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji
z częś ci dotyczącej przebiegu sieci gazowej na terenie PKP S.A.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwolen| em wstępu dla wykonawcv na tel3n

Uwagi dodatkowe. za uzgodnienie projektu budowy linii sieci gaż owei. w km 97,985 linii
kolejowej OleŚnica Chojnice PKP S.A. Oddział  Gospodarowdnia Nieruchomoś ciami
w Poznaniu zostanie obciązony kwotą w wysokoś ci 600,00 zł . plus 23o/o YAT ,

Zał ączniki.
- dokumentacja

Opracował :  fr / ł ł rł ,l< ,/ * : ,"ł ł  t ł t/ i7+ ?ał r7ł {  ,'rńV'
Wiesł aw Szlachta, tel. + 48 62 724 34 87 '/  

: /
e-mail:  wieslaw.szlachta@plk-sa.pl NACł E LN lK

Wyclział l/  6bocjezii
i Regulacji slsriów prjwnvch

,, l y

Scoika wpisana do iejestiU przedSiębiorcóW prowadzcnego przez Sad Re]cnowy cj]a m st, WarSZaWy W \Ą/arszewie i 
l
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Polskie Koleje Państwowe S,A.
Oddział  Gospodalowania Nieruchomoś ciami w Poznaniu
Kolejowy Zespół  Uzgad niania Doku mentacji Projektowej

Zgodniezań.28c ust. ustawyzdnia 17 maja 1989 r. Prawo geoderyine i kańcgraticzne

(Dz. U. z 2010 r Nr 193. poz, 1287 z póź n. zm,), oraz u§tawy z dnia 28 marca 2003 r,

o transporcie kolejowym (Dz,U. nr 86 poz. i8g z póź n. zm,) poś viiadcza §ię, ż e niniejsza

dokumentacja projeKowa byla przedmiotem opiniowania;

wdniu ,,.. .. ł t, .P.,.ł u-: .7... oplNlA * , .{ !/ / -a: : ł ....
W Kolejowym 0ś rodku Dokumentacji Prolektowej i Kartograficznej, al, Niepodiegł oś ci 8

PRZErr,'g* N{ CZllCY Wyrjzia

rrrrpń, Ziiorł r, Uzgetlni: inia i Reeulac,] i,S

Dokurnentacli Projektowei tri Poznailiu" "
(Podpis furewe

0 0 0 6.1 9
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11.

Poznań 16,05,2017 r..

Andrzej Mikuł a
Stanowisko ds. PaszpońyzaĄi i Uzgodnień Dokum
Region Utrzymania w Poznaniu
M:+ 48 697 045 847
T: + 48 61 633 13 14
e-mail :  andrzej. m ikula@telkol

Nr pisma: UTM7-504 -247 l2O1

Oddział  Gospodarowan ia
Nr7!l1?i )

iami w poznaniu
ul. Al. Niepodległ oś ci 8
61-B75 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci gazowej na dział ce nr 1198/6 obręb Cielcza, linia kolejowa

nr 281 Oleś nica - Chojnice km 97,985.

PKP Utrzymanie Sp. zo. o, w odpowiedzi na pismo nr KNPo2.6313.72.2017.MClz, UNP: 2017-0205757
zdnia 09.05.2017 r. informuje, ż e uzgadnia lokalizację ww. inwestycji z następującymi uwagami:

W zakresie przedł ozonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji na linii kolejowej nr 281
przebiega kabel TKD, który został  oznaczony dodatkowo kolorem pomarańczowym na przedstawionej mapie.

J ed nocześ n ie podajemy następujące waru nki tech n iczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu izbliż eń z infrastrukturąwł asnoś ci Spół ki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzic (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem

pracowników Spół ki PKP Utrzymanie lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie/Zlecenie należ y przesł ać na podany ponizej adres mailowy:

. Wiesł aw Maszner, tel. 61 633 76 66

e-mail:Wieslaw.Maszner@telkol.pl 
:  . 

,

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli

3, Roboty ziemne w miejscu zbliż eniasię do kabli miedzianych Spół ki PKPiUtrzyńanie na odległ oś ć

mniejszą niż 2m, należ y wykonywać wył ącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu

iodkryciu zzachowaniem ostroznoś ci. Nalezywykonać przekopy poprzeczne celem lokalizacji

istniejących kabli w miejscu skrzyż owania i zbliż eń z projektowaną siecią gazową,

4, Pracownicy Spół ki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, okreś lą i wytyczą na

gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ż e jest on

inny, niz naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.

P(P Ua..yrfianie sp. z o. o., L; l. Targcwa 74,a3-134 \ y',/ arszawa, l\ j l' i13-23-75-351, RlaON 1"47I9r58] , Nr KRS 00CO504917 -
§ął  i: joncwy C]a miasia Warszawa, XlllWydzia}  Gospodarczy Krajcvri,.gc Re]estru Sądcw:;c, kapitał  zakł adolvy 35 811OOO,OtObn 
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5.

6,

Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących wł asnoś cią Sp. PKP Utrzymanie,
nalezy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem | ub kradzież ą. Za wszelkie ewentualne straty
PKP Utrzymanie Sp. z o.o. wynikł e z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spół ki lub niezgodnie z zaleceniami,
obciązony finansowo będzie wykonawca robót,

Uzgodnienie dotyczy wył ącznie infrastruktury wł asnoś ci Spół ki PKP Utrzymanie.

Powyzsze warunki techniczne są wazne do dnia 16.05.2019 r.

W zał ączeniu 1 kpl. planu uzgodnionej dokumentacji.

Z poważ aniem

DYREKTOR nręlotlu
Utrzymania w y'oznaniu

l! i| ,|  t! iĄ
Wierł aw!ńsLne,

,

ł
l,
l
ll
V

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomoś ciamj w Poznaniu
Kolejowy Zes pół  Uzgad n iania Do kumentacji Projektowej

Zgodnie z art. 28c ust. ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geode4ljne i kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r Nr 193. poz. 1ż 87 zpóź n. zm.), oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r,

o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86 poz. 789 z póź n, zm,) poś wiadcza się, ż e niniejsza

dokumentacja proIektolva był a przedmiOtem opiniowania:

wrlnirl ł /  / ł . / e; /  ótrlNtA Nr / ł / llal7
W Kolejowym Oś rodku Dokumentacji Projcktowej i Kańoglaficznej, a| , Niepodległ oś ci 8

r.rpoł s { Ą8l, t i; j. ł ł ,),: t l.ftt/ dpn,n^ a / /  7u / e: ł f
(Znak sprawy)

I  i.i7 a1 n'ł ]  ] ] ,"l l a-.'. ] ; l] '] '

i\ j  l\  Ł]
^ l 

l,i,óidł 9)
t 'eilł ezjl
Oń llawnych

Polskie Koleje Państwowe S,A.
0ddział  Gospoda rovł a nia

Niertrchomoś ciami w poznaniu
Kole.!owy Zespół  Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Poznaniu

j  .lsł ącznik do Opinii

i ,* .uo, ,,.., .., { ź ,ł k.* .ł .
l

z dł jn ,,,,. ...,. ......{ ! .''' ł ',ł
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Roman wolniak
Depańament Utrzymania lnfrastruktury Sieciowej
Zespoł  ds. Uzgodnień Branzowych i

Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail:  r.wolniak@tktelekom. p|

tel.:  +  48 61 63 37 55B

TfL§KoMuNlKA{ JA
KoL€JoWA

r, i{ . T+ j* kr: ,";e 1p:,: ,: } lr;  r il.,: r"

tri" 1{ ijr,ł 1.1i.:  lil, 1J§. ł j-.f: tr:1 1§* ; ir;vi,l

ir: ] ,;  ,ilł i j ]  .i! j .iil * il
?'ł l:  ".i*  ; ]  __{ { : j,]  ; ] |  i] !
llrł : ] i r,ił :  6i,]  i i-l; !"1'. * t] i_J

bok@tkł eł €ksrn.pł

Warszawa, dnia 26 l04l20 1 9

7o.o-

0 6, 05, 2019

ŁO Nr....l.i

Anco Sp. z o.o.
ul. Sw. Ducha 118B
63-200 Jarocin

Nr ref. :  LBPSj-508-0426/1 9

Dotyczy: Prolongata uzgodnienia LBPSj-508-0434/17 z dnia 30.05.2017 dot.
uzgodnienia projektu budowy sieca gazowej, dz. nr 119816, obręb Cielcza

TK Telekom społ ka z o.o, W odpowiedzi na pismo nr MŚl24l2019 z dnia 26.04.2019r
prolonguje treś c uzgodnienia nr j . w, w zakresie wł asnej infrastruktury bez uwag.
Prolongata uzgodnienie jest wazna 2lata od daty niniejszego pisma.

Zpoważ aniem

:3.ij51 ł " 1] i.Tl.+ : i,] :
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Warszawa, dnia 30/05 12017

Roman wolniak
Depańament Operacyjny Sieci
Zespół  Uzgodnień Dokumentacji
e-mail :  r.wolniak@tktelekom.pI
tel.;  +  48 61 63 37 558

Nieruchomoś ciami w poznaniu
Al. Niepodległ oś ci 8
61-875 Poznań

Nr ref. :  LBPSj-508-0434/1 7

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy sieci gazowej na dział ce nr 1198/6, obręb Cielcza,
linia kolejowa nr 28'l Oleś nica- Chojnice, km 97,985 oraz wyraż enie zgody na
ustanowienie sł uż ebnoś ci przesył u na przedmiotowej dział ce

TK Telekom spół ka z o.o. w odpowiedzi na pismo nr KNPo2,6313.72.2017 .MClz z dnia
09.05.2017r. informuje,ż e uzgadnia Mw projekt bez uwag.
Na obszarze planowanej inwestycji nie występuje infrastruktura TK Telekom społ ka z o.o.
Uzgodnienie jest waż ne 2lał a od daty niniejszego pisma,

1.

2.

3.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddział  Gospodarowania Nieruchomoś ciami w Poznaniu
Kolejowy Zespół  Uzgad nia n ia Dokumentacii Projektowej

Zgodnie z ań. 28c ust. ustawy z dnia 1 7 maja 1 989 r. Prawo geodery| ne i kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287 z póź n. zm.), oraz u§ta,lvy z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie koleiowym (Dz.U, nr 86 poz. 789 z póź n. zm.) poś wiadcza się, ż e niniejsza

dokumentacja projeKowa był a przedmiotem opiniowania:

wrlnirl ł ł  ,/ 0 l,,rł ? óplNlA Nr ł ł / / ł uł '7
W Kolejowym Oś rodku Dokumentac.ji Prqektowej i Kailograficznej, al. Niepodlegloś ci 8

^ oo^ .ą 
flu#  i BiJ . k. ł ł t?.Wfł p^ ,^ ^ a Ę ta .rlł l/

(Znak,spnwy)

t}  ? Zi | T.{ li-]  ąj Jr-7- ; i, t] '1 
-

1".l :1r: ',,ll: l Z;: il,:1l Uigacln ilrla
l] ni r l nlpni: l; .ii l)l r ipitt ł llip]  lll Pnln: il]  t t

NAC fęFrę)

i RegUlaCji
de4i
Prawnych

1, ,l:

'.| j"i!.,, ..i l

Zpoważ aniem

Specjalista ds. wprowadzada
i weryfikacji ciar* ,gil

* ,MHo

oddział  Gospodi6iliT'ń

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddział  Gospodarowania

Nieruchomoś ciami w poznaniu
Kolejowy Zespoł  Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej w Poznaniu

Zalącznik do Opinii

KZUDP nr.,........... (../ ł pł .?ą4

0 0 0 6.2 2
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Ostlów Wiel kopolski, 9 paź dziernika 201 7

ED-rRD7§b-5501 l 4gl2a17

PKP s,A.
Oddział  Gospodarowan ia

Nieruchomoś ciami
al. Niepodległ oś ci 8
61-875 Poznań

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci gazowej na dz| ał ce nl 1 198/6 obręb Cielcza,

linia kolejowa Oleś nica - Chojnice 97,985

W odpowiedzi do pisma KNPo2,6313.72.2a17 .MCl2 z dnia 09.05.20't7r. informujemy,

ż e uzgadniamy przedł ozony projekt bez uwag.

Z powazaniem

W zał ączeniu:  - 1 egzemplarz mapy

- faktura VAT

Sprawę prowadzi:  Przemysł aw Rutkowski

,i,l' ,'

PKP Energetyka s.A.
oddział  w w3rszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Zachodni Rejon Dystrybucji
Ekspozytura;
63-400 ostlów Wlkp. L.ll. Spichrzowa ,| 1

tel. + 48 62 724 34 74
fax + 48 62 72Ą 15 34
p.rulkowski@pkpenergetyka. pl

ed.erd7@pkpeneIgetyka. pl

sąd Reionowy d| a m, st. Warszawy
Xll Wydział  cospodarczy Krajowego
numer KRs 0000322634
NlP: 526-25-42-70Ą
R§GON: 017301 607-00232

kapitał  zakł adowy: B44,885.32o,oo ż
(woł aconv w cał oś ci)

00 0 6.2 3

Polskie Koleje Państwowe §.A.
Oddział  Gospodarowania Nieruchomoś ciami w Poznaniu
Kolejowy Zespół  Uzga dn ia nia Dokumentacji ProjeKowej

Zgodnie z_art,_28c ust. ustawy z dni a 17 naja 1 989 r. Prawo geodezyjne i kańograficzne
(D.z.U,z 2010 r Nr 193, poz. 1?87 zpóź r,. zm ). oraz ustawy z onla 28 marci2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86 poz.789 zpóź n. zm.) póś wiadcza się, ż e niniejiza
dokumenlacja projeKowa był a przedmioiem opinł owania:  

' '

w d n iu ..... . ł : / .: .. { €..,, /  9..ł ..7... . .. o p 
l N lA * ,... / _ł  ł . ź r.l.Z... ...

w kolejowym oś rodku Dokumentacji projekiowei i kadograficznej, al. Niepodległ oś ci 8

F r_* _ Z ] ] ','r' Ł) I J Ąi 
l f 7,1, i] ,y

, ,l, -1 _ ,1.1

0KL]nlelliac] i Plo]ektolvej w Poznanju



Pnedsiębiontwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. wJalodnie

ó3-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1

tet + 4862 747 ] 487

fax + 48 62 747 34 80

e-mait pwik@pwikjarocin.pl

www.pwikjarccin.pl

, i,,,l

L.dz.....i. : :  : ....tDU l20t6

Ciekcza, dnia 1 5. 1 1.2ań r.

Anco Sp. z o. o.

ut. Św. Ducha 118 B
63-200 Jarocin

dotycry:  uzgodnienia projektu pfl.J ,,Wykonanie projektu budowlano - wykonau,czego siecigazowej
ś redniego ciś nienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gmina Jarocin) oraz projeWu budowląno
wykonawczego przył qczy gazowych ś redniego ciś nieniaw m. Cielczą (gmina Jarocin)".

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

W związku zpowyż szym opiniujemy pozytywnie powyzsą dokumentację pod względem kolizji,
pod warunkiem zastosowania się do ponizszych uwag:

1. W miejscach zbliż eń i skrzyzowań z istniejącą siecią iptzył ączalrti wodociągowymi oraz siecią
i pnył ączarrti kanalizacji §anitarnej prace prowadzić  ręcznie zachowując normatywne

odległ oś ci.

ż . Ewentualne kolizje zprrył ączami wod - kan należ y kazdorazowo uzgadniać z PWiK Sp. z o.o.

w Jarocinie.

W prąpadku koniecznoś ci wymiany lub przebudowy urądzeń wodociągowyoh i kanalizacji
sanitarnej wszelkie koszty ponosi inwestor lub wykonawca.

Ewentualne koszly związane z usuwaniem awarii i uszkodzeń naszych wządzeń podziemnych

zaistriĄch w czasie budowy lub w terminie l roku od czasu zakończenia robót obciąż ają
wykonawcę robót.

Z poważ aniem,

3.

4.
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FA.IR PLAY 2004 * -* §
kontobankowe:BankZachodniWBKS.A. lOlJarocin nr87 1090 ll31 00000000 1301 8407

Ęd Rejonowy w Poznaniu, lX Wydział  Gospodarczy KRS: 0000l t6269
kapitał  zakł adowy: l 24 067 000,00 zł

0 0 0 6.2 /



URZĄD DOZORU
TECHNlCZNEGO

SPRAWOZDANlE
Z UZG ADN lAN IA DOKU M ENTACJ I

TECH N ICZNO_KON STRU KCYJ N EJ
DESIGN APPROVAL REPORT

Nr sprawozdania
Repoń no.

Dc-17-14101-18

Strona

Page
1

Stron
Pages

2

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

Rodzaj uządzenia Rurociąg przesył owy
Typuządzenia Rurociąg przesył owy PE DN] -1O Wilkowyja Cielcza, dz.

nr 1-198 /  6

Wytwórca

Projektujący pRzEDsIĘBIoRsTwo noeót DRoGowycH ,,DRoBt]D, s.A.
Uż ytkownik ANco spóŁKA z o.o.
Czynnik GAZ ZIEMNY

Ciś nienieobliczeniowe 0.5 MPa

Temperatura obliczeniowa 20* C

lnne oł ueoś ć 35.6m

2, Zleceniodawca:
Orderer:
pRzEDsIĘBIoRsTWo RoBóT DRoGoWycH .DRoBUD,, s.A,
ASFALToWA 7, 63_200 GoLINA

3. Zlecenie - znak: zdnia:  30.08.2018
Order - ref.no,:  dated

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

eRoJEKT Bl]DoWLANo-wyKoNAwczy czĘś ć rrr -3]_ stron

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

PRo,]EKT wenrnvxów TEcHNIcZNycH DoZoRU TECHNTCZNEGo Z DNTA 26.03.20O4R ,JAK]M
powTNNy oopowreneć RURoCTĄGI  pRzEsyŁowE Do MATERIAŁóW NIEBEzpTEczNycH o
wł ,asnoŚcrecH TRUJĄCYCH, ZMcYcH T PALNYCH NA PoDSTAł { IE ART. 8 UsT.6 USTAWYZ
DNIA 21.12.2oooR o DozoRzE TEcHNTczNyM zE zMIANAMT oRAz sTANowTsKTntł wspór-lrylł
GŁOWNEGO INSPEKTORA BUDOWLANNEGO T PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Z DNTA
25.06.20o'7 r.

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

Niezgodnoś ci nie stwierdzono

7, Pzedł oż ona do uzgodnienia dokumentacja jest zgodna z wymaganiami odniesienia i został a
uzgodniona.
The documentation submitted to the design approval is in conformance with the reference documents and} Ś
approved. ,.,, ] ' 

, 
_.",.",l?:

t

a, a,

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
02-353 Warszawa, ul. Szczęś liwicka 34

00 0 6.31



URZĄD DOZORU
TECHNlCZNEGO

SPRAWOZDANlE
z UZGADNIANIA DoKUMENTAGJ|
TECH N ICZNO_KONSTRU KCYJ N EJ

DES| GN APPROVAL REPORT

Nr sprawozdania
Repoft no.

Dc-,l7-14101-18

Strona 
2

Page

Stron )
Pages

Data uzqodnienia Pieczęc i podpis
ApprŃal date Sea/  anfslgft8lure

Technł .z
06.09,2018

Z up, Prezesa UDT
kierownik

komórki uzgadniającej

Authorised by President of UDT
Manager of the unit

URuAf8# 9'# ru&ąfćfuf&fź fr fco' Oqjnł iał  w Łodzi
Biuro w ostrclrrie wielkopolskim

KlER.oWNiK

B. lnformacjedodatkowe:
Ad d it ion al i nform ation :

8.1 . Sprawozdanie moze być powielane tylko za pisemną zgodą Urzędu Dozoru Technicznego
iwnioskodawcy.
This report may be duplicated only upon a witten permission of the UDT and the orderer-

8.2 Wprowadzanie zmian i poprawek w uzgodnionejdokumentacjiwymaga ponownego uzgodnienia.
lntroduction of any changes or amendments in the approved documentation requires a new design
approval.

6.3. Dla urządzen wytwarzanych na podstawie niniejszej uzgodnionej dokumentacji ustala się formę
dozoru technicznego uproszczonego.
For the deylces manufactured according to the documentation approved hereby a simplified form of
technical inspection is determined.

8.4. lnne informacje:

other information:

WyTWARZAJACY pOWIN]EN posrł oeć UpRAWN]ENIE ZGODNIE Z WyMAGANTAMI  ART.9.1
USTAWY Z DNIA 2I .I2,2000r. O DOZORZE TECHNICZNYM ( Dz.U z 20l1r.poz.70Ą0 z
póź n. zm.)

9. Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:
Persons performing this design approval:

lmię i nazwisko
Name

MAREK KOWAL

t:§,TĄD DOZoRU TEcFlNIczN-§0
i] i; lj ; , ; ł i i,i; ;  ,: i-io\n/y ,rv Ł,on.
: , , .]  .,v,., Wiell

ui. ,l: ,l1.1l< i .j] , bj-zi00 OstrÓ* ,

tel, 62 737 42 00, fax;  62737 42

stanowisko
Position

lNsPEKToR
Urlgdu Dozoru

/ / 6\ .,...... .,...........
[ 1733}  -* aV -g" ilł ł , fte

Data
Date

06.09.2018

Kl

l,j9

,10.

Pieczęć komórki uzgadniającej

Seal of the unit performing this approval

Dział u U rnidzeą Ciś rybdiowych

,r&lu] ffiog'.
Seil Pna signature

,l

l
tZał ączniki:

Annexes:
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URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
02-353 Warszawa, ul, Szczęś liwicka 34

U U § Urtl t

00 § t+ 1,












