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

PRoJEKT ł { ARUNKÓW TECHNIcZNYcH DoZoRU TECHN]cZNEGo Z DNIA 26.03,2O04R JAKIM
POWINNY ODPOWIADAĆ RUROCIĄGI  PRZESYŁOWE DO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH O

WŁAsNoŚCTAcH TRUJ ĄcYcH, ż McYcH I  PALNYCH NA PODSTAWTE ART. 8 UsT.6 USTAWY Z

DNIA 21.12.2000R o DoZORZE TECHN]cZNYM ZE ZMIANA} 4I  oRAZ STANoWIsKlEM wspÓr,Nypt
GŁÓWNEGO INSPEKToRA BUDOWLANNEGo ]  PREZESA URZĘDU DoZoRU TECHNICZNEGO Z DNIA
25.06.200'7 r.

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

Niezgodnoś ci nie stwierdzono

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 is
approved.

SPRAWOZDANlE
z UZGADNIANIA DoKU MENTACJ|
TECH NlCZNO-KONSTRU KCYJN EJ

DES| GN APPROVAL REPORT

Rurociąg przesył owy
Rurociąg przesył owy PE DN32, DN63

Nr sprawozdania
Report no,

Dc-17-30/01-18

Strona

Page

URZĄD DOZORU
TECHNlCZNEGO

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

Rodzaj uządzenia
Typ urządzenia
\Ąt!twórca

PĄektujący

Uż ytkownik

Czynnik
ciś nienie obliczeniowe

Temperatura obliczeniowa
lnne

2. Zleceniodawca:
Orderer:

PRZEDSlĘBIORSTWO ROBOT

ANco SPÓŁKA z o.a,
GAZ Z]EMNY

0. 5 MPa

20* C

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 581,6m

DROGOWYCH

z dnia:
dated

13,12-2o18

4.

PRZEDSTĘBIORSTWC ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD, S.A.
AsFAITOWA L, 63-200 GoLINA

Zlecenie - znak: 658 / 12/20L8
Order - ref.no,:

Skł adniki pż edł oż onej do uzgodnienia dokumentacji:
Documentation items submitted for the design approval:

6,

7.

Y

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



V SPRAWOZDANlE Nr sprawozdania
Repoń no.

Dc_17-30/0,1-,l8z UZGADNIAN lA DoKU MENTACJI
TECH NlCZNO-KONSTRU KCYJN EJ

DES| GN APPROVAL REPORT
URZĄD DOZORU
TECHNlCZNEGO

8. lnformacjedodatkowe:
Ad d ition al i nfo rm atio n :

8,1, Sprawozdanie moź e być powielane tylko za pisemną zgodą Uzędu Dozoru Technicznego

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.
Introduction of any changes or amendments in the approved documentation requires a new design
approval.

8.3. Dla uż ądzeń wytwarzanych na podstawie niniejszej uzgodnionej dokumentacji ustala się formę
dozoru technicznego uproszczonego.
For the devices manufactured according ta the documentation approved hereby a simplified form of
tech n ical in spection i s determ ined.

8.4.1nne informacje:

other information:

wyTWARZAJACv powlNlEN posIADAć UpRAWNIENIE ZGoDNIE Z WyMAGANIAM]  ART.9.1
USTAWY Z DN]A 21.12.2O00r. O DOZORZE TECHNICZNYM ( Dz.U z 20!1r. poz.L04O z
póź n. zm.|
UZGoDNIENIE OBEJMUJE PRZYŁĄCZA NR P9O-DN32, P280-DN32, P2B2-DN63, P314-DN32

9. Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:
Persons peł forming this design approval:

lmię i nazwisko
Name

MAREK KOWAL

stanowisko
Position

lNsPEKToR

Data uzqodnienia Pieczęc i podpis
Approvaldate Seał 66p!ffiafure

^  Uczędu Deoru TońnEancoo

21.12,201s€9* * rffi

L,T7ĄE D§Zo-u, TĘcł * N3exn€EtO
edcJziąi r,; .,-yy w Łodzl

, ,i:  
,. .,,,C i; l ii- '.'" '3i| ,,ł po| Ski: ,l

t l t l,'.: ; i< i 3]  j ' .jOsircił V/ rei] iou"lski

tci. o2 737 -,"t U0, fax:  62737 4ż 09

Pieczęć komórki uzgadniającej

Seal of the unit peńorming this approval

Z up. Prezesa UDT
kierownik

komórki uzgadniającej

Authorised by President of UDT
Manaaer of the unit

unzł wgęFĘ ffiĘĘ;66lE6o

Biuro wOstrowie Wieikopolskim

Data
Date

21.12.2018

10, Zał ączniki:
Annexes:

URZĄD DOZORU TECHNIGZNEGO

02-353 Warszawa, ul. Szczęś liwicka 34

-JakW



Jarocin, 2018-12-20
starostwo powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodległ oś ci L0l12

63-200 Jarocin

O znaczenie kan c e l aryj ne wni o sku :  G GN- OD GK.6 630 . 47 9. 2 0 1 8

PRoToKÓŁ NR GGN_ODGK.6630 .47 9.2018
NARADY KO ORDYNACYJNEJ D OTYCZĄ CEJ US YTU O WANIA PRO JEKTOWANYCH

SIECI  UZBROJENIA TERENI ]

Na podstawtę art.7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z2016r. poz. 1629)

Naradę przeprowadzono w:

Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowad zenia nar ady :

2g18-12-20

ffi&rą&§Tqf*  ĘtwpJą§,§lffi

Nawniosek:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD " Spół ka Akcyjna
63-200 GOLINA, ul. Asfaltowa 1

Przewodniczący:
podinspektor Karol Boguś
(na podstawie upoważ nienia wydanęgo przez Starostę Jarocińskiego)

I  Przedmiot narady koordynacyjnej:  Cielcza - przył ącza gazowe.

I I  Uczestnicy,. patrz zał ączniknr 3

Stanowiska ucz7stn narady. Uwagi i zalecenia.

Uzqadnia się r uwa§ami:

§t# j,-,
Jar* ;  l, ,

,] : ., r,

)
..,....,.l..ł l..,..
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Przewodniczący narady
podinspektor Karol Boguś
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F r ze d s i ę h i a r s tw o YY o d o cl q g ów i K ą rą, aX i za cj i
Sp" z o,o" W,naracimie

Cieł cza ul. Gajówka tr

ffi - 20a Jarocin
Teł . Dz. Teck. +  4E 62 74CI  59 6E

Zał qcznik da uzgodniereia - prololtół u I { KUPS

Szczegoł owe t lasy niezinwentaryzowanych przył ączy wod

z wł aś  ci cielami nieruchom oś  ci iub wykona c przekopy próbne.

W przyp.adku natrafienia na niezinwentalyzowane urządzenia
powiadomić PWiK, poddać je geodezyjnej inwentaryzacji, którą

Przedsiębiorstwa.

do protolł o o" ,.!.T. 9. aoą&

W obrębie projektowanych urządzeń istnieje infrastruktura wodociągowa) kana7izacji
sarritarnej lub kanalizacli deszczowej, w mmę,kll z Ęm prace ziemne y miejscach
sl< rzyż owań i zbliZeń z powyż szymj siecjami i przył ączwni wykonać ręcznie z Źachowanjem

o strozno ś  ci, z go dni e z ob owlązującylni norm ami.

kan należ y uzgodnić

wod kan należ y
należ y dostarczyć do

Prace ziemne w stefie po min, ]  m od sieci wod - kan należ y prowadzić  bez uż ycia
sprzętu mechanjczne go.

Wsze]kie naruszone elementy infrastruktury wod - kan, takie jak taś my ostrzegawcze,

sł upki j  tabliczki 7okaltzac:ylne iĘ, podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan

istniejący.

Ewentualne koszly związule z usuwaniem uszkodzeń naszych wządzeń podziemnych

zaistniaĘch w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakończerua robót obciązają

inwestora lub wykonawcę.

{ Jwaga: uzgodnienie waż ne jest przez l rok!

sTvVa

§| ,aja

, z o.o.
Sp, z o.o.

Ąl,



ENERGA OPERATOR S.A
oddział  w kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

z^ ŁĄczNlK Do UzGoDNlENlA PRoToKoŁU NR 4/9 t2018

Treś ć uzgodnienia:

W obrębie projektowanych uządzeń istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwiąku z tym prace

ziemne w miejscach skzyż owań izbliż eń z sieciąelektroenergetycznąwykonać ręcznie z zachowaniem

ostroznoś ci, zgodnie z obowiązującymi normami i pzepisami w budownictwie. Na czas wykonywania

robót oraz na stał e ( w szczególnoś ci pzy wykopach szerszych'niz 0,6 m) sieć elektroenergetyczną

zabezpieczyć pzed oberwan iem.

W pzypadku prac wymagających zblizenia się do czynnych uządzeń elektroenergetycznych oraz

koniecznoś ci ich wył ączenia z ruchu w uzgodnionym terminie wlazldopuszczeniem do prac będąza te

czynnoś ci pobierane opł aty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Miejsca skzyzowań/a i zbliż eńla projektowanych uządzeń z siecią elektroenergetyczną zabezpieczyć

ru rami dwu-poł ówkowym i g ru boś cien nymi pzez cał ą szerokoś ó wykopu.

Szczegół owy pzebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalić  w terenie na podstawie pzekopów

próbnych,

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonaó na koszt inwestora,

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi pzebiegu siecielektroenergetycznejwykonaó bezuż ycia spzętu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.

Ewentualne koszty zwiąane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniał e w czasie prac lub w

terminie 1 roku od czasu montazu nowych uuądzeń, ktore nie został y odebrane pzez RD Jarocin lub

PE obciąają wykonawców prac.

Jednocześ nie ENERGA-OPEMTOR SA zastzega, ż e na obszaze dot, uzgodnienia mogą wystąpić

potzeby naprawy lub wymiany istniejących elementów sieci wynikających z sytuacji awaryjnej oraz

potzeby umieszczenia nowych urządzeń elektroenergetycznych związanych z obligatoryjną realizacją

pzył ączenia odbiorców do sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne

(Dz, U. z2012, poz, 1059 j .t,) wraz zpóż niejszymi zmianami.

Wykonawca moż e pzystąpić  do robót prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej po

upzednim pisemnym powiadomieniuzl4dniowym wypzedzeniem na adres :

ENERGA oPERAToR s.A,

oddział  w kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 5002241

1} a / * E-7
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ds. Dokum
€etUcznej

Uzgodnienie jest waż ne przez 2lata.
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W Gospodarstwo Wocjne

Ęś  
Lł orlv Pnlsk-ie

P o.zPU.2.434. 192.2018.TR
(P o.2.t.434.277. 20 18. D N )

tJr pisrna 65ko

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DRoBUD s.A

Go!ina, uI . Asfaltowa 1

63-200 Jarocln

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi

na pismo nr 49OlO9/2OL8 z dnia 24.09.2018 r. dotyczące zaopiniowania przejś cia przył ącza

gazowego ś redniego ciś nienia w związku z planowaną inwestycją ,,Wykonanie projektu

budowlano - wykonawczego sieci gazowej ś redniego ciś nienia w m. Wilkowyja, Cielcza (gmina Jarocin)

oraz projektu budowlano - wykonawczego przył ączy gazowych ś redniego ciś nienia w m. Cielcza

(gmina Jarocin)" informuje, ż e po zapoznaniu się z przedł oż onymi materiał ami zgodnie z prowadzoną przez

nas ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów projektowana trasa

przekracza ciek o nazwie Lubianka zlokalizowany w jednolitej częś ci wód Lubieszka (w pasie drogowym

dz. nr 1006/1) w m. Cielcza i uzgadnia powyż szą kolizję zgodnie z zalączonym przekrojem poprzecznym

pod następującymi warunkami:

- przejś cie wykonać min. 1,40 m pod twardym dnem cieku (licząc od górnej krawędzi rury osł onowej

do twardego dna cieku, tj. bez namuł u),

- w przypadku uszkodzenia skarp lub dna cieku należ y dokonać ich naprawy celem przywrócenia

do stanu pierwotnego,

- wykonać trwał e oznakowanie przekroczenia,

- powiadomić o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Nadzór Wodny w Jarocinie, a po zakończeniu

robót dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną do Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Poznaniu (Wydział  Gospodarowania Mieniem - RUM) ul. Chlebowa 4l8,61-003 Poznań,

- roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych,

- teren wykorzystywany do realizacji robót należ y po zakończeniu prac uporządkować i doprowadzić

do stanu pierwotnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ZarządZlewni w Kaliszu

u| . Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

tel.:  + 48 62 600 60 00 |  e-mail:  zz-kaI isz@wody.gov.pl

i- .: : : : ,': ,r,'.; ,. Państwowe Kalisz, 29.L1.20t8 r.

PRZI- ! i':nl^ a:nvo nolór DROG] \Ąl/ cH
"r-;€il{ jUI j" S A. y; ił r: j iilie

!^ /d dn 0 3 i?, 2018

i{

www.wody.gov.pl



Zgodnie z art. 389 pkt 9 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z2077 r., poz. t566

z póź n. zm.) prowadzenie przez wody powierzchniowe pł ynące w granicach linii brzegu przewodów

w rurociągach osł onowych Wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o uzyskanie którego należ y

zwrócić  się do tutejszego Zarządu Zlewni zalączając uzgodnienie techniczne nr PO.ZPU.2.434.192.2018.TR

z dnia 29.1L.2O78 r,

Ponadto w związku z art. 261. ust, 1 pkt 4 w/w ustawy grunty pokryte wodami stanowiące wł asnoś ć

Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą przesył ową oddaje

się w uż ytkowanie za oplatą roczną.

W trakcie realizacji inwestycjina omawianym terenie, należ y uwzględnić  zapisy art.77 i78 Ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo Wodne (Dz. U. z2O17 r. poz. L566 zpóź n. zm.) zabraniające wprowadzania

ś cieków iodpadów do wód ido ziemi.

k, " "'c,r,

Do wiadomoś ci:

1) Nadzór Wodny w Jarocinie, ul, Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin;

2)ZPU a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ZarządZlewni w Kaliszu

ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

tel.:  + 48 62 600 60 00 |  e-mail:  zz-kalisz@wody.gov.pl

-_Y
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www.wody.gov,pl



Kalisz, dnia 18.12.20] .8 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyre ktor Zarządu Zl ewn i

w Kaliszu

P o.zvz.2.42l.367 .2ot8. l G

DEcYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9, ań. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 400 ust. 6, art.240 ust. 4 pkt 1 lit.

b ustawy z dnia 20 lipca 2O17 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2OL8 r. poz. 2268|  oraz art. LO4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2at8,

poz.ż O96zpoź n, zm}  DyrektorZarządu ZlewniWód Polskich w Kaliszu

orzeka

l. udzięlić  Firmie Anco Sp. z o.o. ul, Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1,. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynące { ciek Lubianka - dz.nr. ewid.:  303

nr ark. mapy 4, obręb Cielcza) sieć gazową ś redniego ciś nienia { przył ącze gazowe),

przewieńem sterowanym, w rurze osł onowej PE o ś r. 200 mm, w m. Cielcza (ul.

Nowa} , gm. Jarocin, powiat jarociński w pasie drogowym (dz nr. ew. ] .006/1 nr ark.

mapy 4, obręb Cielcza);

współ rzędne przekroczenia - początek X:6464929,93; Y: 5762976,73

koniec X: 6464931,42; Y :  57 6ż 97 L,L4

rzędna osi rury osł onowej pod dnem rzeki 91,67 m n.p.m.

ll. przyiąć; za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia, operat wodnoprawny

opracowany we wrześ niu 2018r. przezinż . Jacka Waszkowiaka,

lll. udzieI ić  niniejszego pozwolenia bezterminowo,

lV. zastrzec, ż e:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoś ci i urządzeń wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wł asnoś ci i uprawnień osób

trzecich przysł ugujących wobec tych nieruchomoś ci i urządzeń { art. 393 ust. 4

Prawa wodnego} ,

2. jeż eli po wydaniu pozwolenia zajdzie potrzeba jego zmiany | ub uzupeł nienia

o dodatkowe obowiązki, organ wydający pozwolenie wodnoprawne moŻe ich

dokonać w terminie póź niejszym,

3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji okreś lonych w art. 4] .5 i art. 417 Prawa

wodnego, moż e nastąpić  cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na z7sadach

przyjętych w ww. przepisach; rń ZGOĘ{ | C} Ść

z CIRVfł l# 1-} .r,V

\ l

ffi
w# b

państwowe
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V. zobowiązać uż ytkownika do:

3.. przejś cie wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym, uzgodnieniami oraz

z obowiązującymi przepisami i normami,

2. przekroczenia cieku na glębokoś ci min. 1,40 m pod twardym dnem licząc od górnej

krawędzi rury osł onowej,

3. ponoszenia odpowiedzialnoś ci za wszelkie szkody powstał e w wyniku prowadzenia

robót,

4, po zakończeniu prac miejsce ich prowadzenia pozostawić w należ ytym stanie

technicznych, w szczególnoś ci brzegi i skarpy cieku oraz dostarczyć powykonawczą

i nwenta ryzację geodezyjn ą prze kroczen ia cieku.

uzasadnienie

Dnia 25.09.20] -8r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 7arząd

Zlewni w Kaliszu wpł ynął  wniosek Pana Jacka Waszkowiaka Robót Drogowych ,,DROBUD"

S,A. Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarcoin będącego peł nomocnikiem Firmy Anco Sp, z o.o.,

ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na

przekroczenie koryta cieku Lubianka siecią gazową ś redniego ciś nienia (przył ączem

gazowym}  w miejscowoś ci Cielcza { ul, Nowa), w związku z realizacją inwestycji pn.:

,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci gazowej ś redniego ciś nienia w m.

Wilkowyja, Cielcza (gm, Jarocin)".

Zgodnie z art.4O7 ust, 2 ustawy Prawo wodne do wniosku doł ączono operat wodnoprawny

opracowany we wrześ niu 2018r. przezinż . Jacka Waszkowiaka, opis prowadzenia zamierzonej

dział alnoś ci nie zawierający okreś leń specjalistycznych oraz wersję elektroniczną operatu

sporządzoną na pł ycie CD.

W myś l art.389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2QI7r. Prawo wodne (Dz.U. zż OI8 r. poz. 2268)

prowadzenie przez wody powierzchniowe pł ynące w granicach linii brzegu rurociągów

wymaga uzyskania pozwolenia wod noprawnego.

Dział ając zgodnie z art, 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wł aś ciwym do

wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor Łarządu Zlewni Wód Polskich.

Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, ż e wtaś cicielem cieku Lubianka

(dz. nr. ewid.:  303 nr ark. mapy 4, obręb Cielcza)jest Związek Spół ek Wodnych w Jarocinie,

jednakż e zgodnie z zapisem art. 258 ust. ] . ustawy Prawo wodne, Wody Polskie reprezentują

Skarb Państwa o,az wykonują prawa wł aś cicielskie Skarbu Państwa w stosunku do

ś ródlądowych wód pł ynących oraz do gruntów pokrytych ś ródlądowymi wodami pł ynącymi.

W związku z powyż szym wykluczono z postępowania Związek Spół ek Wodnych w Jarocinie,

którego celem jest m.in. wykonanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych

sł uż ących do melioracjiwodnych, a nie powierzchniowych wód pł ynących.

Biorąc powyż sze pod uwagę na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego przekazano zainteresowanym stronom pismem nr

PO.ZUZ.2.42L.367.2O18.JG z dnia 03,12.203.8r. z informacją o moż liwoś ci zapoznania się

z aktami sprawy. Strony nie skorzystał y z przysł ugującego im prawa.

lnformacja or, wszczQciu postępowania wodnoprawnego był a podana do publicznej

en ZCdnrugŚć państwowe Gospodarstwo wodne wody polskie
Ntt? oRVffi'NAr* o Zarzad Zlewniw Kaliszu, ul. Kolegialna 4,62-800 Kalisz
',l 1el.:  62 600 60 00 |  e-mail;  zz-kalisz@wody.gov,pl\ n



wiadomoś ci poprzez wywieszenie na tablicy ogł oszeń Urzędu Miejskiego w Jarocinie

w okresie od dnia 07.L2.2018r, do dnia L8.I2.2at8r.

Po przeanalizowaniu cał oś ci zgromadzonych akt sprawy dział ając w oparciu o przepisy wyż ej

cyt. ustawy Prawo wodne, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji sł uż y stronom odwoł anie do Dyrektora RegionalnegoZarządu Gospodarki

Wodnej w Poznaniu za poś rednictwem Dyrektora Zarządu Zlewniw Kaliszu, w terminie 14 dni

od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoł ania strona moż e

zrzec się prawa do wniesienia odwoł ania wobec organu administracji publicznej, który wydał

decyzję, Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oś wiadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwoł ania przez ostatnią ze strort' postępowania, decyzja staje się

ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ort, 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne oplata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 277 zł . Pobrano

opł atę za jedno pozwolenie w wysokoś ci 217,00 zł , sł ownie: dwieś cie siedemnaś cie zł oĘch 00/10a - dowód potwierdzenia

wpł aĘ z dnia 24.09.2O78r. na rachunek RZGW w Paznaniu,

otrzvmuiaI

1. Peł nomocnik Jacek Waszkowiak

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych,,DROBUD" S.A.

Golina, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin

2. Gmina Jarocin

Al, Niepodlegloś ci 10, 63-200 Jarocin

3. ZGo-NoVA Sp. z o.o. w Jarocinie

ul, T.Koś ciuszki 21A, 63-200 Jarocin

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Ul, Chlebowa 4/8,6t,O03 Poznań

5. a/aTUZ
Do wiadomoś ci:

1, Regiona| ny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZl)

ul. Chlebowa 4l8,6L-0O3 Poznań t ,

2, Zespół  S| GW w Kaliszu ł 9 ł Z ?ł  (8/ . Pr,- 9nl, ą fą,t

3, Nadzór Wodny Jarocin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewniw Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

tel,:  62 600 60 00 l e-mail:  zz-kalisz@wody.gov,pl
ą'\
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Wydział  Geodezji i Gospodarki
Nieruchomoś ciami
Referat Gospodarki
Nieruchomoś ciamisTARosTwo Po\ ryIAToWE

W JAROCINIE

GGN-GN.6853. 80.20 1 8..IA Jarocin, dnia 2I .I2.2018 r.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

,,DROBUD" Spół ka Akcyjna

Golina

ul. Asfaltowa 1

63 - 200 Jarocin

W odpowiedzi na wniosek o sygnaturze L.dz,661lI2l20I8 zŁoż ony

prZęZ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S. A. w sprawie udzielenia pTawa

do dysponowania nieruchomoś cią na cele budowlane poł ozoną w obrębie ewidencyjnym

Ctelcza, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dział ka nr 493 o pow. 0,0040 ha,

na ark. mapy 7, zapisaną w KW KZlJl00035066l1, Starosta Jarociński jako organ

rePrezentujący Skarb Pństwa oraz wŁaś ciciel w/w gruntu wyraż a zgodę na dysponowanie

nieruchomoś cią na cele budowlane w rwiązku z planowaną inwesĘcją pn.:

,,WYkonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci gazowej ś redniego ciś nienia

w m. Wilkowyja, Cielcza (gmina Jarocin) oraz projektu budowlano - wykonawczego

przył ączy gazowych Średniego ciś nienia w m. Cielcza (gmina Jarocin)"

Jednocześ nie zobowiązuje się wykonawcę do doprowadzenia terenu do stanu

PoPrzedniego niezwł ocznie po wykonaniu inwes§cji. Nadmienia się, ze ztytlńuponiesionych

strat wynikĘch wskutek zajęcia w/w nieruchomoś ci Starosta Jarociński zaż ąd,a

uzasadnionego odszkodowania.

Agnieszka Januszewska
tęl. 62 740 79 63

§tarost,tlri Porr iatilrr *  ri JiupciI lic-
Al Nieptł dl* gł ł ,lś li t{ i- lf ń_] ,,-.{ iil .liuocin
te| .62 7.tr7 l5 a6. ó]  7"+ 7 ] 9]0, ilr ó]  7_ł l'_]_]  _-17

e-lriail]  §til{ ,,siu{ l §̂ pł ri iat.,| artlcinsl, i pi
r.rrrrr porr iat,iiu-ilcinski pl
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Zarząd Powiatu
Jarocińskiego Jarocin, 14 grudnia 2018 r.

DECYZIA Nr R-DP.7 1 30.2. 1 50. 201 8.KL
Zarzqdu Powiatu Jaro cińs kiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. l i ust.3, art. 43 ust. i i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r,

o drogach publicmych (tekst jednolity Dz. U. z20I8 f., poz. 2068 z póm an.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9

rozporządzenia Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mLarca 1999 r. w sprawie

warunków techniczrych, jakim powirrny odpowiadaó drogi publiczne i ich usy,hrowanie (tekst

jednolĘ Dz. U. z 2016 r., poz. L24) a tak:ż e art. 104 ustawy ż  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednoli§ Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096) Zarąd Powiatu

Jarocińskiego w skł adzie:

Przewodnic ący: Lidia Czechak

Czł onkowie: Katarzyna Szymkowiak

Mirosł aw Drzazga

po roryatrzeniu wniosku zł oż onego dnia 11 grudnia 20t8 roku przezi

Pana Jaeka Waszkowiaka, Piotrowice ul. Jeziorna ż r62400 Sł upca

w imieniu inwestora: Anco Spólka z o.o., uL Św. Ducha 118 br 63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zervł alającej na lokalŁację w pasie drogowym drogi powiatowej 4185 P
Cięloza - Radlin w miejscowoś ci Cielcza (dział ka: 397/1, 53tl4, 658lI , 808/3, 58212) prył ączy
gazowych ś redniego ciś nienia

zezwa.Ia

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4185 P Cielcza - Radlin w miejscoł ttoś cż
Cielcza { dział ka: 391/1, 531/4,658/1,8a8/3, 582/2) prrylqcry gazowych ś redniego ciś nienia

przv ł achowaniu psialit zy, ch warunków:

Lokalizacja jak la mapach stanowiących zŃącanlk do niniejszej decyzji
z uwzględnieniem poniż szych waruŃów.
Z uwaei na to. iż  droga noryiatowa 41E5 P znaiduie_§ie w okresie gryarancii
p_orvr,Ęonawczei iakiekolwiek prace w iezdni Ęilumi§znęi drogi powiatowei ł ,r:kona{
w snosób nienaruszaiacł  konstrukcii ie3dni metoda pnewieńu w rurze osł onowei badź
ll rzgcisku slerowageeo.
Prrył ącza gź ź owe uł oż yć aa sł §b9kp_ś c_i_rnirlrrnurn_Lmętrą w poł owie wykopu zlokalizować
naleĘ taś mę oskzegawczą
Przy wykopach zaplanować na| eĘ cał kowĘ wymianę gruntów.

Grunt w miejscach wykopu naleĘ zagęś cić  do wskamika zagęszczenia I s :  7,a oraz
odpowiednio wyprofi lować.

W prrypadku miszcrr,nia rowu przydroź nego zrrajdującego się w pasie drogi pĘatowej,
naleĘ dokonać jego odtworzenia. ZA ZG($)NOSĆ
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Wszelkię kolizje z ixymi liniami bądź  sieciami ł alery uzgodnić  z ich wł aś cicielami.

Za skutki Ęł nikł e z lokalizacji ptzył ączy gazowycŁ w pasie drogowym i ewentualne jego

uszkodzenie w trakcig wykonywania robót drogowych Zarąd Powiatu nie będzie ponosił

odpowiedzialnoś ci.

Roboty w obrębie drzew winny być prowadzor§ w taki sposób by nie uszkodzió systemu

korzeniowego drzew.

W prrypadku naruszerria korzęni peł na odpowiedzialnoś ć za tęn fakt będzie ponosił
wykonawca robót.

W przypadku uszkodzęnia aawięrzcbli chodnika biegnącego wzdł uż  drogi powiatowej 4185 P

w miejscowoś ci Cielcza na| eż ry dokonać odtworzęnia nawierzchni do stanu przed

przeprowadzonymi robotami. p,ęł nió,* nalęz} , no\ rymi
plsfabrykltami betonow} "m i zgodnię z wbqćqwą!.: lt l ąsq_{ ł  perrtem,

PrąF ewenfualnych uszkodzęniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtwotzyć ją należ y

stosując:
- war§twę odcinającą z piasku o gruboś ci 10 celtyme§ów,
- podbudowę z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.

w' ewentualnych miejscach uszkodzeń 1ayy| ęgghni naleĘ dokonać odbudowy nawierzchni

bifumicmej jezdni drogi powiatowej na caĘ jej szerokoś ci stosując:

- nawierzchnię z masy bitumicznej - warstwa wiąż ąca z betonu as§ltowego wedfug PN-S-
96025 o gruboś ci 6 centymetrów, warstwa ś cięralna z betonu j .w. o gruboś ci 4 cenfymetrów,

stabikoś ć 8kN.

"Y _axi* * u z t_vrn. iz aroga powi#  4.!,E5,.,F_" zp;rąlą__ilrzebudowana i znaiduje._.§ię

w okresie g,u,ararr_sji_" p_sy;]< .o.!awcze"i inwestor inrveg§,cji polęqająę_ę,i_ "Bą_,bu,ds3al9* §l§§
gązowej w:az z prą,ł ąlaąqi.prz,e_imuię,gllarął cj* " kióą P _op"ń§kięmu_§dzi§§ł ą

fi_rgą* D:9§b,_ud §o§i} ,ń - \ 1]  &pgis_p_Jylatawąi 4185l i 3742 P,

Do wniosku o zaj§cieja;ą_dlsggy_e§9na!ę§_d9ł itcł l,ć  oś wiedczenie ,a,,§r_Zęj§§,!l

syarancii.
Wykonawca udziela 3 lefuiiej gwarancji na zajęty odcinek drogi powiatowej.

Pas drogowy prrywróció do stanu poprzedniego.

Prace wykolaó zgodnie ze szluką budowlaną.

Przed przysĘpieniem do realizacji niniejszej decyzji na| eĘ zawiadomić zarządcę drogi
(pisemnie lub telefonicmie *  numer 698-266-198), który będzie prowadził  na&ór przy

wykonywaniu robót w pasie drogowym.

Zezwolenie zarząócy drogi wyTazone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne

z pozwoleaiem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na którę wykoaawcą albo inwestor

powinien wystąpić  do Zarządu Powiąlu Jarocńskiego w trybie i warunkach okeś lonych w ustł wie

zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicanych (tekst jednolĘ Dz. U. z 2018 r., poz.2068 z pózn.

zr§.). W zezwoleniu tym, na podstawie UchwĄ rrr )§V93/15 Rady Powiafu Jarocńskiego z dnia 07

w:ześ nia 2015 t. w sprawie wysokoś ci stawek opł at za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone

opł aty:  opł ata §oroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem

niniejszego zezwolenia oraz opł ata za zajęcie pasa drogowęEo, za okres p:owadzenia robót w pasie

drogowym. Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzelie robót w pasie drogowym nalery zńączyć

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzęnia robót.

UZASADNI§NIE

W związku z arź . 1a1 § 4 Kodeksu postępowania admbistracyjnego { tekst jedlolity Dz. U.
z2} t8l., poz. 2096) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, pcniewaz w cał oś ci uwzględnia ona ądania
wnioskodawcy. 
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PouczEhI IE

Od niniejszej decyzji stonie shrź ry prawo wniesienia odwoł ania do §amorądo} vego Kolegium
Odwoł awczego w Kaliszu za poś rednictwem Zarądll Powiafu Jarocńskiego w terminie 14 dni od
datyjej doręczenia.

Zgodnia z ut. l27a k.p.a. w bakcię biegu terminu do wniesienia odwoł ania Shona moź p
zrzec się prawa do wniesienia odwoł ania wobec organu administracji publicarej, który ją wydał . Z
dniem doręczenia organowi administracji publicnej oś wiadczenia o nz.ecz.eniu się prawa do

wniesienia odwoł anią decyzja Ęje się ostatecaa i prawomocna.7,tzęcz-eńe się odwoł ania powoduje,

iż  nie będzie moż na jej zaslr,arĘć.
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Otrął nuią:

Jarck WŃzkowiaŁ Piotowicę ul. Jęzioma 2, 62-400 §ł upcą
ala
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BuRtlIsTRiz ,ARoCINA
63-200 larocin

Al. Hiepo{ legł oś ci 1O

--JaffirrL dnia 13.12ź 018 r.

D§CYZIA Nr WR-R€K .7?ll,0,.1.322. 2Ol8
Burmistz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogacfi pubticznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r,, Fz. 1Ą4Oze zrn,) oraz ań. 104 ustawy z dnia 14 ceenł ca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. z2} 16r., poz, 23 ze zm.)po rozpatrzeniu
wniosku zł oŻonego W dniu 11.12.2018 r. przez peł nomocnlka Pana Jacka Waszkowlaka,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowycfr DROBUD §.A. z siedzibą przy ul, Asfaltowej 1, Golina, 63_200
Jarocin, występującego W imleniu inwestora tj. ANco Sp. z o.o, z,siedzibąprzy ul. Św. Ducha 118b,
63-200 Jarocin, w celu uzyskanla zezwolenia na lokalizacJę w pasach drogowych dróg gminnych §.
drogi gminne w miejscowoŚci Cielcza zlokalizowane na dział kach o numerach ewidenryjnych 3o1/ t,
Z46, 239/1", Z6r, 252, t96, 3OLł 430113, 92| \  3ar| 4, 526, 692, 1500, 

'48U3, 
4ffi| 37, L481,

468/38, 467/6, LiŁZ4L, 468/42, l53ZlI ,337| 31 53Ut,53L| g, 353,54412,567lt, 65817' 65913,
878/3, tO06/2,58U1, tO07| 4, t0zi.l4, 1011, 1010, 335 obęb 0003 Cielcza, Jarocin-obszar wiejski,

1lzył ączy gazowych ś rednie go ciś nienia.

ZEZWALł r,t

ANCO §p. z o.o.

r,rl. ś w. Dudra 1t8b
63-200 rarocin

na lokallzacię w pacach drcgorrych drugi gminnq §. d:tgi gminne w mleJecowoś ci Cielc-ł
zlokalizow§ne n3 dział kach o num€rach iwidencyjnyctr 3ol,/  L,246.239lr..261, 252, 19§,
3OUZ. IOU9' 92/ t. 3OLl4,52ą 69ą 15Oą 

'.482!gr 
ąó3137|  14E1. 1169.!318. 46?ł 6,

13ż 211, Ą68142, t532/1. 5.3'.13|  531/1|  s3tl9, 353, 1Ml+  ,67ll, 6381?.,659/ą
878t3, 10o612,, 5E2f L. LaO7I4., 

'a?U4|  
lO11, 1O1O, 33§ obr$ OOO3 €ielea, Jarccln_

obszar wleJeki, przylączy gazowych ś rdniąo ciś nielll, zgodnie z zaiącznikiem (planami

sYtuaqyjnymi), warunkami technicznymi prąył ączenia do sleci gazowej ANCo Sp. z o.o. z dnia
06,06,2016 r. oraz zał ącznikiem przedstawiającym parametry przył ągzy gazowych lokalizowanych
w pasach drogowych dró9 gminnyń na następujących warunkach:

1. Wykonanie rcbót w elementach pasa drcgowego drogi gminnej:
1.1. ul. Pił ekowa w Cielcąy:

1,1,1. wYkoP o gzerokaŚci mtntmalnej kanierz;nej do wbudowania uządzenia,
1.1.2. z uwagt na posiadane ponł olenie na budowę dtogi utządzenie lnfiastruktury obej

(nie związanej z zamądzanlem pasem drcgowym) nal€y ztot< alizawń w spońb
bezkoltzyjny dla budowy Wedmiotawej drogi,

1,ź .3. naziemne elementy { np, abudawy zasuw) wyrcgulować do poztotnu grunfu,

'..ż . 
ul. §poŃowa w Cielczy:

1.2.1, vtYko7 ł  szerokoŚd mlnimalnej konł eenej da wbudowanla unądzenta, 
il

zA ZGoditoŚc
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1.2.2, z uwagi na pagadał s p* zwolenie na budowę drggi urządzenie infraslrł klury ł bcej

' (nie związanej z zanądzaniem pasem dragowym}  nał eż y zlakal§zowaĆ w sPosób

b ęz ka I  i zyj n y d ł  *  b u da w y p ned rr,7 i ataw ej d rog i,

j ,2,3, naxi&mnę elementy { np, sbudawy zasuw) wyregutować da pł ziamu §rurtu,

1,3. ul, Maratoń§ka l§ Ci€lćry!

1.j.j. wykap o ś zeroklś c, minlmalfiej k* niecznej do wbudęwania unądzenia,

1,3,2. z uwagi na posiadane pozwolenie ł a budowę drogi uł ządzenie infraStruktł ry abcej

(nie związanej z zanądzaniem pasem drogawym) na} eż y zlakał izowaĆ w sPosób

bezkolizyjny dla budowy pnedmictawei drąi,

1".3.3. ńazł ernne e'ementy { np. obudowy zasuw) wyregulawaĆ da poził mu gruntu,

1.4. ul. §owa Cieleyl
3.4,1, wykop o szerokoś ci minimalnęj kanł ecznej da wbudowania urządzenia,

1.4,2, pł zejś cie popr1ecznę przez jezdnię oraz pad zjazdami należ y pnePł 'awadziĆ metadą

bezwykopawą np. mętodą przecisku hydraulicznega lub preewiertu w nlrach

a§onawych RHDPE,

!.,4,3, nazlemne elemąnty { np, abudawy zasuw) vvyregulawać da p* ziomu gruntu,

1.§. ul. } ł arasrś ka w Ci* lczy:

1_.5.1. wykop o szerok* ś c! minimalnej koniecznej da wbudawania urządzenia,

1.5,2" prce!ś cie poprz1czne pnez jezdnię ał ,az pad ziazdami należ y przePrawadziĆ mebdą

bęzwykppgwą np" rnetodą pnecisku t ł ydrau| icznega lub przewiertu w rurach

osł onowych RHDPE,

1,,5"3. naziemne elernenty { np. abudawy zasuw}  wyregulawać do pozionu gruntu,

1.6. ul" §rkolnx w Cię| czy:

1,6.1, wykap o szarokoś ei mini* ał nęj kaniecznej dg wbudowa* ł a urządzenia,

1,6,2, z uwagi na brak technicznej moż I iwo§ci wykanania s,leci gazawej me&} dĘ

b* zwykopową bez naruszenia konstrukcji jęzdni zezwala slę na jei lokaliza$ę Pad

jezdnią rnetpdą pł zewieńu §aerc} ya§€§c z uwzg!ędnieniern wYkarsania k* mór

tech n d og i ł z n y c h ka ł  i ecz nych d a w bu da w a n i a g azc ci ąE u,

1.6_j, nazięmne el* menty (np. abudawy zasuw}  wyreguł ować da poziomu §runtu,

t.7. §anda w §lelczy:

,,7"1, wy&o§ a srero/< oś e i rninimał nej konięcznej do wóudoyyania urządzenie,

1,7.2, przejś cie p1prze€znę przez jezdnię * raz pod ziazdami należ y prreprawadziĆ mał cdą

bezwykupawą np. metadą pneeisku hydrauł iczncaa lr:§ przewiertu w ruractt

asł oł owych R§DP§,

1,7.3, unądz* nia infrestruktury sb} ej (niezwiązane}  z zanądzanl* rł  pasa dragowego}

należ y zlokał izawać vt tł ł odniku lub pabaczu, D* pusz* a sj§ /ekalieac:ę infrastruktary

' tecł lnieznęi pad jezdnią pad w* rł ; ł :klern w§udowania urzą* zenia metodą

bezwyk* pavł ą np, mćrsdą prz* clsi< u llydraulitzneEł  ł ub przewierł u w rurath

o§* now;..* fi e§PPĘ

1,v,ą, naxiemne e!* n,ł enty { np, * budawy zasuw}  wyr-eqiu\ ł wać da B* ziamu grufttu|

3.8" ui. Crnęrt* rn§ vĘ t i* lczy;

1,8.1. wykap o sxcro/< cś cj minimalnej koniecznej do wbudawa* ia urządzenia, zn z$ouxoś ć
z o$GlNAŁEkl
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ź ,8.2. przejś cie popzeczne pnez jezdnię oraz pod zjazdami naleĘ przeprowadziĆ metodą

bezwykopową np, metadą przeeisku hydrculicznego lub pnewieftu w runch

osł onowych RHDPE,

1,8.3. urządzenia infrastruktury obcej (niezwiązanej z zaządzanlem pasa drogowega)

należ y zlokalizować w chodniku tub poboczu. Dapuszcza się lokalizację infrastrulł ury

teńnicznej pod jezdnią pod warunkiem wbudowania urządzenia metodą

bezwykopową np, metodą przecisku hydnulicznego lub pnewiertu w rurach

oł onowych RHDPE,

1.B.4, z uwagi na gwannĘę należ ytego wykonania robót udź elonądo dnia 18.06.2O22 rohu

pnez Wykonawcę przedmiotowej drogi a. Przedslęblorstwo Budawlano-Handtowe

* Manyński Sp, z o.o. z siedzihąw Jarocinie, w pnypadku rozpoczęcia przed wskazaną

datą prowadzenia prcc ingerujących w zakres rpńt abjętych gwarancją i

skutkujących jej wygaś nięcieł n, Wnioskodawca we wł asnym zakresie zapewni

gwarancję należ yteEo wykonanla robót dotknięUch bezpńrednlo jego ingereftcJą,

obowiązująą do dnia 18.o6.2022 roku.

1.8.5. nazł emne elemenĘ (np. obudowy zasuw) wyregutować do poziomu gruntu,

t.9. ul. Wąska w Cielczy (na odcinku o nawierzchni twardej - kosU< i brukowei} :

1,9.1. wykop o szerokoś cl mlnimalnej kanleenej do wbudowania urządzenia,

1.9,2, z uwagi na brak technienej moż :liwoŚci wykonania sieci gazowej metodą

bezwykapową bez naruszenia konstrukcil jezdni zezwala się na jej lakatizację pod

jezdnią metodą pnewiertu sterowanego z uwzględnł eniem wykonania komór

te ch n ol og i czn y ch ko n i eczny ch da w bu d ow a n i a gazoci ąg u,

1.9,3, nazięmne elemenĘ (np. obudowy zasuw) wyregulowaĆ do poziomu gruntu,

1.1O. ul. Wąska w Cie| czy (fragment drogi gruntoweJ):

1.10.1, wykop o szerokoś ci mlnimalnej kanieczneJ do wbudowania urządzenia,

1.10,2. naziemne elemenff (np. obudawy zasuw) wyregulować do poziomu gruntu,

1.1l. ul. Sienkiswicza w Cielczy:

1.11,1,Wkop o szerokoś ci mlnimalnej konieanej do wbtidowania urządzenla,

7.11.2, z uwagi fla brak technicznej moż liwoś ci wykonania sieci gazowej metaĄ

bezwykopową bez nataszenia konstrukcji jezdnt zezwala się na iej lokalizację pod

jezdnią metodą przewiertu sterowanego z uwzględnieniem Wkanania komór

technoł ogicznych konlecmych do wbudawania gazociągu,

1-11.3, naziemnę elementy (np. obudowy zasuw) vł yregulować do poiomu grunaJ,

1.t2. ul. Polna w Cielczy;

1.12.1. wykop o szerakoś ci minimalnej konieunej do wbudowania urządzenia,

1.12,2, naziemne elamenty tnp, obudowy zasuw) wyregulować do poziomu gruntut

1.13. ul. leś na ul Cielczy:

1,13.,1, wykop o szerpkoś ci mlnimalnej koniecznej do wbudowania unądzenia,

1.13,2. z uwagi na pasiadane pozwalenie na budawę drogi utządzenle infrastruktury obcej

(nle związanej z zarządzaniem pasem drqowym) należ y zlal< alizować w spańb

bezkot izyj ny d la bu dovł y przedmiotowej d ragi,

1.13.3. naziemne elementy (np. obudawy zasuw) wyregulawaĆ do poziomu gruntu, 
1
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1.!4. ul. §limriiska w Ciel* v (na odcinkl gruntcwym}

1.14.1. wykcp o szerokoś ci minimalnei koniecznej dł  wbudowania urządzenla,

1.14,2. naziemne elementy { np" obadowy zasuw) wyregulować do paziomu gruntu,

1.1§. ul. Olimpijeka w Cielczy (ł a odcinku o nawierzchni twardęi z ko§tka brukowej):

1,15.t, Wkop o szęrpkoś ci minimalnej koniecznej do wbudowania urządzenia,

L15.2, z uwagi na brak technicznej moż tiwoś ci wykonania sieci gazawej metadą

bezwykopową bęz naruszenia konstrukcji jezdni zezwala się na jej lokalizację pod

iezdnią metodą pł zaw| eł tu stervwanega z uwzględnienięm wykonania komór

tecł ł  no log ienych l< an ięcznych do wbuddwa ł ia gazoci ągu,

2.ilarus:cny pa§ drogowy należ y pr:ywnńcić  do poprzed,niego stanrr uż ytecznoś ci tj,:

2.1. wykop w pasie drogowym zasypać i zagęś cić  warstwowo,

2,2. w przypadku wy§tąpienia gruntów wysadzinowych dokonaĆ wymiany gruntu ł a grunt

zagęszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykor:ać bartania wskaź nika zagęszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robót

na koszt inwestora; uzyskując wskaŹniki zagęszczenia grlntu zgodne z normami i przepisami

branż owymi.

2.4. wv niki pomiarów za* eszcz* nią, §runt§* sM .B.mtol§ł u,_ odbjBru

techniczneqo pasa dro§owe§o,

ż ,5. zajmowany odcinek dro§l przywróciĆ do stanu poprzedniąo,

2.6. uszkodzone elementy nawierzchni wymienić  na nowe na koszt inweslora.

2.7. zajmowany odcinek robót uporządkować,

3. Decvzip i.9st waż na Ęlko z zał acznikiem { olanem sytuacyinvm} , na k6rym $ridnieie

pipczątka tutejsze* o Ęrzedu przez ckr§§jpócŁtat,,od dnia ł v którvm;inisJszą{ pevrią

rlatęsie osĘtgł na.
4. Jeź eli budowa, przebudowa lgb r€mont drogi lrymaga przeł oż enia urządzenia lub

obiektu kaszt tego przeł oż enia ponosi jegg wł aś clciel, zgodnie :  ań, 39 u§t, 5 ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2O16 r., pol. 144a ze

lm.).

§. Przed przystąpi§niem do robót na| eż y poinforrrrować tut, Urząd ,o ptanowanym

terminie prowadzenia robót w pasie drogowym.

6. Przed przystąpieniem do rob6t należ y dokonaĆ pnekazania pa§a drogowego.

7. Po zakończeniu robót naleź y dckonać zgł oszenit i uzyckać prctokól dbioru paaa

drogowego.

uzA§ADNIENI§

Deryzja zo§tał a wydana zgodnie z wnioskiem §trony, który wpł ynął  do tut. Urzędu

w dniu 11.12.2018 r. W związku z art. 107 ust,4 Kodeksu Po§tępowania AdministracYjnego

odstąpiono od uzasadnienia deęyzji, ponieważ  w cał o§ci uwzględnia ona ż ądania wnioskodawcy.
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PoUcuENrE
Zgodnie z aft. t27, § 1k.p.a,od ninleJszej

do §amorządowąo Kolegium Odwotawczego y\ f Kaliszu
lry terminię 14 dni od dnia lej otź ymania.

deozji stronie sł uzy odwoł anie

za moam paś rednictwem zł oż one

.]
J ij l,.

lIł et* "i_ Gl) .|
! ., /
lf

r4i'lĄi:

z*  zc$pruoś ć
z onlf,rrł rrm

Zatąetł lł c:

- Nrame* y przyĘey gazowyń lakalizowanYń w N§d, dmgwtych dńg Eminnycb

oavrmąił ,
L lł nlaslętiówca
2. a/a

InfglllĘ+  b|
Zezwotenię zaaądcY drogł  wylaŻone w ntni€jszej dęwjt nle Jest ńwnozm* ne z ząwolenlem na pł owadzenle robół
w pasle dragrcwym, ł v kńrę wykonawrł , albo lnwestor powlntcn wy,sąptć rló §uflnł i* Za ]a,?ctfla w trybł e ł  warunkań
akreŚlonych w rozporządzaliu Rady Nił Etrów z dnł a 1 aen§a zooą tękł  w sprawł e okreś Ienia wź runków utlzł ż tanla zezwolęń
na aaJęck p8§ drogpfiego (Dz, ll. Nr 740, poe 1481 ze zm.).
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