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1.1. Podstawa opracowania

-

umowa
nr 41/10 z dn. 14.12.2010r. z W6jtem Gminy Tarn6w Opolski
Pan em Krzysztofem Mutz
upowaznienie do reprezentowania
mapa do cel6w projektowych - plan sytuacyjny w skali 1 : 500
aktualny wypis z rejestru gruntu
wizja lokalna
obowiqzujqce normy i przepisy

Przedmiotem
opracowania jest : siec wodociqgowa
i siec kanalizacji
sanitarnej dla uzbrojenia osiedla budownictwa mieszkaniowego
przy ul.
Kopernika w Tarnowie Opolskim.
Podstawowe dane obiektu :
102,Omb
siec wodociqgowa 11OPVC
1 szt.
hydrant p.poz. - nadziemny 0 80 mm
siec kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 200PVC
90,Omb
2 szt.
studzienki rewizyjne typu "Wavin" 0 425mm

Teren inwestycji
m ieszkan iowe.

obszar

nie

zabudowany

przeznaczony

pod

osiedle

Zaopatrzenie w wod~ obiektu realizowane b~dzie z istniejqcego wiejskiego
wodociqgu 110 PVC utozonego w ul. Kopernika poprzez wykonanie wcinki i
przedtuzenia sieci nowym przewodem.

•
•

siec wodociqgowa w ul. Kopernika
kolektor kanalizacji sanitarnej - grawitacyjny w ul. Kopernika

Projektowane urzqdzenia Sq obiektami podziemnymi i nie wprowadzajq
zmian do istotnego zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie
obiekt6w liniowych, po zakonczeniu rob6t doprowadzone zostanq do stanu
pierwotnego.

1.8. Charakterystyka

ekologiczna obiektu warunki geologiczne

Wptyw na srodowisko:
Obiekt nie ma wptywu a istniejqcy drzewostan, gleb~,
wody powierzchniowe i podziemne.
Nie istnieje koniecznosc ustanowienia stref ochronnych.

powierzchni~

ziemi,

Na trasach projektowanej
inwestycji bezposrednio
pod naktadem gleby
urodzajnej
zalega
grunt rodzimy w postaci
plejstocenskich
piask6w
pochodzenia
wodno-Iodowcowego.
Wystf,!pujq
przewaznie
piaski
srednioziarniste z6tte, jasno-z6tte i ciemno-z6tte. Ich miqzszosc na podstawie
materiat6w archiwalnych szacuj sif,! od kilku do kilkunastu metr6w.
Do gtf,!bokosci - 2,0 m.p.p.terenu w wykonanych odwiertach nie stwierdzono
wystf,!powania wody gruntowej.

Projektowana siec wodociC\.9owa zostanie wtqczona do rurociC\.9u 110 PVC w
ul. Kopernka (rys. wf,!zet "A")

Projektowanq siec wodociC\.9owq wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych
nieplastifikowanego PVC-U -90 mm typu 100 ( PN 10 SDR26 ).

•

•

z

ZASUWY NA SIECI - w wf,!ztach sieciowych w miejscach pokazanych
na planach
syt-wys.
montowac
zasuwy
odcinajqce
zeliwne
kotnierzowe na PN 10 nowej generacji z klinem podgumowanym z
obudowami i trzpieniami teleskopowymi przedtuzonymi do skrzynek
ulicznych. Stosowac zasuwy 0 wysokich cechach jakosciowych np.
produkcji Hawle
HYDRANTY
w miejscach
pokazanych
na planie syt-wys
zamontowac hydranty nadziemne DN80 mm.

We wszystkich miejscach, w kt6rych majq zastosowanie elementy zeliwne
tr6jniki, kolana, zasuwy oraz w miejscach w rejonie kt6rych wystf,!pujq
potqczenia kielichowe i zmiany trasy- stosowac bloki oporowe i podporowe
zgodnie z BN-81/9192-05 "WodociC\.9i wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania". Szczeg61nie starannie wykonac bloki oporowe w
wf,!ztach w kt6rych wystf,!pujq potqczenia z sieciq istniejqcq 0 ztqczach
kielichowych.

Przewody (sieci) posadowic na 15 cm podsypce piaskowej i zasypac piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociC\.9u. Zasypkf,! wykop6w do 30cm
ponad wierzch rury wykonac rf,!cznie, piaskiem bez kamieni warstwami 0
grubosci 20cm ze starannym zagf,!szczeniem kazdej warstwy.

Wszystkie zasuwy na sieci i zawory na przytqczach nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700
Tabliczki zamontowac na obiektach trwatych
(budynki, trwate ogrodzenia
murowane) lub na stupkach wykonanych z rur stalowych 0 40 mm, dtugosci
2,50 m osadzonych 0,50 m w bloku fundamentowym wykonanym z betonu
B15 0 wymiarach 50x50x50.
Nad projektowanymi
rurociC\.9ami na catej ich dtugosci utozyc tasmf,!
lokalizacyjno-wykrywczq
koloru biato niebieskiego
z wtopionq wktadkq
metalowq. Tasmf,! utozyc 20cm nad wierzchem przewod6w.

Przed oddaniem sieci do uzytkowania nalezy przeprowadzie ich doktadne
ptukanie
czystq
wodq
z pn~dkosciq
dostatecznq
do wyptukania
zanieczyszczen
mechanicznych.
Przewody PE na zyczenie inwestora
zdezynfekowae roztworem 3% podchlorynu sodu (24 godz.). Zgodnie z WTW
i ORB - M tom IS i P pkt. 4.7.ust. 5 - dopuszcza si~ rezygnacj~ z dezynfekcji
przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykazq,
ze pobrana pr6bka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

Uruchomienie
sieci wodociqgowej
musi bye poprzedzona
badaniem
rurociqgu na szczelnose zgodnie z zasadami podanymi w normie PN81/10725 "Wodociqgi - szczelnose rurociqg6w - warunki - badania
techniczne przy odbiorze". Pr6by przeprowadzie po wykonaniu piaskiem
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron w celu zabezpieczenia przed
poruszeniem si~ przewodu. Wszystkie ztqcza powinne bye odkryte w celu
sprawdzenia wyst~powanie ewentualnych przeciek6w.

Projektowana siee grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zostanie wtqczona do
istniejqcego w ul. Kopernika kolektora sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejqcq studzienk~ rewizyjnq oznaczonq na planie sytuacyjnym rys.1 Sistn.

W celu odprowadzenia sciek6w sanitarnych z teren6w przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe projektuje si~ kanalizacje sanitarnq z rur 0 200
mm PVC kl. S (SN8) petnosciennych lub rur kamionkowych Crea Tiv.
Na ciqgach kanalizacyjnych projektuje si~ studzienki 0 425mm PP. Rury
kanalizacyjne nalezy utozye na podsypce piaskowej 0 grubosci 15cm, a po
wykonaniu obsypae r~cznie piaskiem warstwq grubosci 30cm ponad wierzch
rury. Ola studzienek nalezy stosowae wtazy uliczne kl. 0400 0 600, kt6re
nalezy umiescie na ptycie studziennej
z odciqznikami
Projektowane
studzienki typu "Wavin" 0 425mm PP nalezy montowae zag~szczajqc wok6t
nich grunt co 20cm. Ola tych studzienek nalezy stosowae wtazy zeliwne kl.
0400 0 450mm.
Tras~, spadki i srednice podano na planach sytuacyjnym i profilach.

Bilans sciek6w
dla okresu perspektywicznego
wykonano
opracowania niniejszego tematu w oparciu 0 dane demograficzne
1I0se sciek6w sanitarnych wyniesie :

na

etapie

:

U wag
a:
w trakcie wykonywania rurociqg6w kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nalezy przestrzegae nast~pujqcych zasad :
•
przy ustalaniu
trasy
bezwzgl~dnie
kierowae
si~ planami
sytuacyjnymi
•
przy ustalaniu spadk6w i gt~bokosci rz~dnymi dna podanych przy
poszczeg61nych studzienkach

Catose rob6t zwiqzanych
z realizacjq
inwestycji
wykonae
zgodnie
obowiqzujqcymi przepisami BHP, normami, wytycznymi, uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej :
- Rozporzqdzenie
z dnia 26.09.1997r. w sprawie og61nych przepis6w
bezpieczenstwa i higieny pracy wydane przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej.
- Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bUdowlanych.
(Oz.U.Nr 47/03 poz. 401)

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy zlecie wyspecjalizowanym
stuzbom geodezyjnym wytyczenie w terenie oraz oznakowany w spos6b
trwaty i widoczny lokalizacji projektowanych obiekt6w.
Przed rozpocz~ciem rob6t nalezy :
a. zapoznae si~ z uzgodnieniami zatqczonymi do projektu;
b. zlecie oznakowanie punkt6w osnowy geodezyjnej;
c. przeprowadzie kontrol~ terenu aparatem Poitras w celu zidentyfikowania
ewentualnych kolizji z niezinwetaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
d. teren budowy trwale i widocznie oznakowae;
e. powiadomie wtascicieli istniejqcego uzbrojenia i wtascicieli dziatek 0
terminie rozpocz~cia rob6t.

Na catej trasie projektowanych wodociqg6w wykonae wykopy 0 scianach
pionowych umocnionych. 00 umacniania scian wykop6w stosowae szalunki
ptytowe stalowe oraz wypraski stalowe (w miejscach rob6t ziemnych
wykonywanych r~cznie).
Roboty ziemne prowadzie r~cznie :
•
w miejscach zblizen do istniejqcego uzbrojenia podziemnego, drzew
i stup6w oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym ;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonae mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzie zgodnie z przepisami zawartymi w :
•
PE-B- 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w
wodociqgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
•
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
•
Rozporzqdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie og61nych przepis6w bezpieczenstwa
i higieny pracy (Tekst jednolity Oz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650);
•
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Oz. U. Nr47/03 poz. 401).
Istniejqcq nawierzchni~ jezdni i pobocza ul. Wsp61nej rozebrae na szerokosci
wykop6w 0 scianach pionowych umocnionych a nast~pnie odbudowae do
stanu istniejqcego.
Oalszq zasypk~ wykop6w (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w jezdni
wykonae gruntem piaszczystym zag~szczalnym warstwami grubosci 20cm z
zag~szczeniem kazdej warstwy. 00 zasypki stosowae grunty piaszczyste i
piaszczysto-zwirowe.
Zasypka wykop6w pod rurociqgi lokalizowane
w
drodze, w strefie gt~bokosci od poziomu koryta drogi do 1,Om ponizej tego
koryta, musi bye wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim
przepuszczalnym 0 WP>35

Warunki hydrogeologiczne Sq zmienne w czasie. Odwodnienie dostosowac
nalezy do warunk6w lokalnych wyst~pujqcych w czasie prowadzenia rob6t.
Dlugosc odcink6w realizacyjnych bUdowanych wykop6w, dostosowac do
miejscowych warunk6w gruntowo-wodnych. Wod~ odpompowywac do row6w.
Stosowac pompy 0 nap~dzie spalinowym
lub elektrycznym
i odcinki
przewod6w tlocznych 0 dlugosci do 50m. W przypadku stosowania pomp 0
nap~dzie elektrycznym energi~ pobierac z elektrowni polowych.
Zaleca si~ odwodnienie wykop6w w spos6b, kt6ry przyj~to do cel6w
kosztorysowych :
•
odcinki kanal6w 0 najwi~kszym zagl~bieniu odwodnic zestawem
skladajqcym si~ z instalacji iglofiltrowej IgE-81, pompowego agregatu
iglofiltrowego AI-81, przewodu tlocznego z PVC zbrojonego;
•
na pozostalych odcinkach - stosowac odwodnienie powierzchniowe
bezposrednio z wykop6w;

•

Skrzyzowania
i zblizenia do linii elektroenergetycznych
nalezy
wykonac
zgodnie
z
wymogami
normy
PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne
i
sygnalizacyjne
linie
kablowe".
Na
skrzyzowaniach
projektowanej
sieci wodociqgowej
z liniami
kablowymi, na kable zamontowac dwudzielne oslony z rur typu
AROT; 0160mm dla kabli 15kV oraz 0110mm
dla kabli N/N.
Stosowac rury dlugosci L 3,Om. Prace zwiqzane z zalozeniem rur
ochronnych na kablach muszq wykonywac uprawnieni wykonawcy.
Projektowane
przepusty
na kablach
RE, przed zasypaniem,
podlegajq odbiorowi przez RE Opole.
Kable telekomunikacyjne w miejscach zblizenia i skrzyzowania z
projektowanq
sieciq
wodociqgowq
zabezpieczyc
r6wniez
dwudzielnymi oslonami z rur typu AROT 0 dlugosci L = 3,Om

=

•

4.1.

Zapewnienie
wykonania

dostawy

wody

i odbioru

sciek6w

wraz

z

warunkami

projektu wydane przez ZGK i M Tarn6w Opolski pismO z dn.

13.01.2011 r. GK-5014101 12011.
4.2.

Uzgodnienie
Projektowych

z

Powiatowym

Zespolem

Uzgadniania

Dokumentacji

w Opolu.

5.1.

Plan sytuacyjny rys. 1

5.2.

Profil podluzny sieci wodociqgowej rys. 2

5.3.

Schematy w~zl6w wodociqgowych rys. 3

5.4.

Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej rys. 4

5.5.

Studzienka rewizyjna typu Wavin 425mm rys. 5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano-wykonawczego
rozbudowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla
mieszkaniowego w Tarnowie Opolskim przy ul Kopernika

•
•

•

Projekt budowlano-wykonawczy
rozbudowy sieci wodociqgowej
i kanalizacji
sanitarnej.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn~trznych i Administracji
z dnia 23.06.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.06.1997r. w sprawie
og61nych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( Dz.U. z 2002r.
nr91 paz. 811)

Przedmiotem inwestycji jest siec wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej.
Zakres projektowanych rob6t jest nast~pujqcy :
siec wodociqgowa 90PVC
hydrant p.poz. - nadziemny 0 80 mm
siec kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej 200PVC
studzienki rewizyjne typu "Wavin" 0 425mm

102,Omb
1 szt.
90,Omb
2 szt.

Roboty budowlane-ziemne wykonywane w zwiqzku z budowq sieci wodociqgowej i
kanalizacji sanitarnej stwarzajq zagrozenie przysypania ziemiq - mimo tego, ze projekt
przewiduje w przewazajqcej cz~sci wykonanie wszystkich wykop6w a scianach umocnionych
rozporami.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych pod rurociqgi wystqpiq lokalne zblizenia
prowadzonych rob6t do linii kablowej a napi~ciu nie przekraczajqcym
1,0 kV co stanowi
zagrozenie porazenia prqdem. W celu lokalizacji wyst~pujqcych
linii kablowych nalezy
bezwzgl~dnie zapoznac si~ z aktualnq mapq istniejqcego uzbrojenia i dokonac oznaczenia ich
lokalizacji w terenie oraz przekop6w kontrolnych celem sprawdzenia
wysokosciowego
usytuowania kabli. Teren rob6t jest cz~sciowo uZbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do
istniejqcych urzqdzen oraz przy ustawianiu znak6w wykonywac
r~cznie po uprzednim
zapoznaniu
si~ z aktualnq mapq istniejqcego
i projektowanego
uzbrojenia,
zgodnie
z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie budowlanym i uzgodnieniach zalqczonych
do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie uj~te na planie sytuacyjnym
zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomic wlasciciela sieci.
Zagrozenia wynikajqce z pracy dzwigu wystqpic mogq przy montazu w~zl6w
wodociqgowych i studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, kt6rych masa przekracza 1,0 t element6w umocnien scian wykop6w.
W czasie montazu studzienek rewizyjnych wystqpiq r6wniez zagrozenia wynikajqce
z prowadzenia rob6t w ciasnych pomieszczeniach.

Przed przystqpieniem
do rob6t wykonawca Wlnlen zapewnie szkolenia BHP
wszystkim pracownikom b~dqcym wykonywae roboty oraz przeszkolenie i zapoznanie si~
z instrukcjami obstugi stosowanych na budowie maszyn pracownik6w przewidzianych do ich
obstugi.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewnie organizacj~ pracy i stanowisk
w spos6b zabezpieczajqcy pracownik6w przed wypadkami.
Stosowane w trakcie rob6t maszyny i urzqdzenia winny spetniae wymagania BHP
przez caty okres ich uzytkowania, a pracownik powinien miee dost~p do aktualnej instrukcji ich
obstugi. Maszyny powinny bye wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu
3 Rozporzqdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og61nych przepis6w
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997r. ze zmianami (Dz.U. nr 91 paz. 811
z 2002r).
Pracodawca powinien udost~pnie pracownikom do statego korzystania instrukcje
dotyczqce udzielania pierwszej pomocy, zapewnie punkt apteczny oraz przeszkolie do jego
obstugi pracownik6w w udzielaniu pierwszej pomocy.
Nalezy stosowae przepisy BHP przy sktadowaniu
materiat6w na paletach,
w stosach i materiat6w sypkich.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsi~wzi~cia nalezy :
- przed przystqpieniem do rob6t trwale oznaczye przebieg istniejqcego uZbrojenia w strefie
rob6t,
w miejscach zblizen wykonae r~cznie przekopy kontrolne celem zweryfikowania
rzeczywistego przebiegu uzbrojenia ;
w przypadku natrafienia na nie znane uzbrojenie nalezy przerwae roboty i powiadomie
wtasciciela lub uzytkownika sieci celem podj~cia dalszych dziatan ;
zabezpieczye strefy rob6t w zakresie warunk6w prowadzenia ruchu kotowego i pieszych ;
wykonae niezb~dne zabezpieczenia stref rob6t wynikajqce z odr~bnych przepis6w BHP
przeszkolie pracownik6w w zakresie przestrzegania przepis6w BHP
przeszkolie pracownik6w w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnie im dost~p
do instrukcji udzielania pierwszej pomocy ;
zorganizowae stanowiska pracy w spos6b zabezpieczajqcy pracownik6w przed wypadkami ;
stosowae maszyny i urzqdzenia sprawne, kt6re spetniajq wymagania BHP przez caty okres
ich uzytkowania i przeszkolie pracownik6w przewidzianych do ich obstugi ;
zapewnie bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie rob6t
(w formie chodnik6w, pomost6w lub ktadek) w spos6b zgodny z przepisami BHP, tak by nie
stanowito to zagrozenia dla mieszkanc6w i wykonawc6w rob6t ;
wszystkie wykopy wykonae a scianach umocnionych - z rozporami ;
catose rob6t wykonae zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi
w projekcie
budowlano-wykonawczym
i uzgodnieniach dotqczonych do projektu.

mgr inz. Karol Rozycki
45-221 OPOU:, ul. r:hab,6w
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SUItOltwo Powiatow.·w Opolu
Wyli~lll.tOeodezji i Kartografii
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Wykaz wlascicieli i wladajClcych
z dnia 15.02.2011
Jednostka ewidencyjna: 160911_2, TARN6w OPOLSKI
Ob~b:
0135 - TARN6w OPOLSKI

Nazwisko i imi~ (Nazwa)
wffisciciela lub wfadajq,cego

Charakter
wladania
46-050 TARN6w
DWORCOWA6

GMINA TARN6w OPOLSKI

Ark.

Dzialka

6

262/63

OPOLSKI,

Jedn. rej.

KW
0.2567

dr
. Id dz: 160911_2.0135.AR_6.262/63

76141

G.756

0.2567

.Nazwisko i imi~ (Nazwa)
wlasciciela lub wfadajq,cego

Charakter
wladania

'GMINA TARN6w OPOLSKI

46-050 TARN6w
DWORCOWA6

OPOLSKI,

Jedn. rej.
303/63

G.1203

0.2370

S-RV
Id dz: 160911_2.0135.AR_6.303/63

0.2370

Nazwisko i imi~ (Nazwa)
wlasciciela lub wfadajq,cego

Charakter
wladania

GMINA TARN6w OPOLSKI

Ark.

Dzialka

6

356/62

46-050 TARN6w
DWORCOWA6

OPOLSKI,

KW
0.0474
tlV

Jedn. rej.

OP10/00058902/9

0.0474

Id dz: 160911_2.0135.AR_6.356/62

INSP::pR
Aleksa1a

Krynicka

G.1529

Zaklad Gospodarki
\omunalnej

i Mieszkaniowej

46-050 Tarnow Opalski
,Ii

Cmentarna

5, teL 4644-208

IIJIP 754-10-23-312

Zaktad Gospodarki
30,12.2010

Zakfad Gospodarki Komunalnej

Komunalnej

r. wydaje

podtqczenia do projektowanej

A.

i Mieszkaniowej

zapewnienie

dostawy

w Tarnowie

wody odbioru

sieci wodociqgowej

i Mieszkaniowej

Opolskim

sciek6w

odpowiadajqc

sanitarnych

*

na wniosek

oraz warunki

z dnia

techniczne

i kanalizacyjnej w Tarnowie Op. przy ul.Kopernika

Niniejszym zapewnia si~ :
1.

Oostaw~ wody w ilosci :
3

srednio na dob~ QdSr=6,Om

b

Odbi6r sciek6w sanitarnych
Kosorowicach

1.Projektowanq
PEHO¢100 poprzez

siec wodociqgowq

wstawianie

2.00 wykonania
tworzyw

w ilosci dostawy wody / ze szczelnego zbiornika do oczyszczalni

'II

*

naleiy

przewidywac

do istniejqcej

sieci

wodociqgowej

z

rur

tr6jnika z zaSUWqodcinajqcq przebiegajqcq wzdtui ul.Kopernika

przytqcza stosowac naleiy polietylen

PE oraz armatur~ i ksztattki dostosowane

do

sztucznych.
3.

Na wodomierz
wymiany,

naleiy przeznaczyc pomieszczenie

lub studzienk~ wodomierzowq

piwniczne suche tatwo dost~pne

spetniajqcq w/w wymagania.

do odczyt6w

i

4.

Koszt przylqczy wodno-kanalizacyjnych

5.

Po przekazaniu

przez inwestora

ponosi inwestor

.

poinformowaniu

ZGKiM 0 przekazaniu koszty eksploatacji

6.

Siec kanalizacyjnq naleiy wykonac z rur

7.

Inwestor zobowiqzany jest uzyskac pozwolenie

przylqcza wodno-kanalizacyjnego

pev ¢ 200

na rzecz UrzE:du Gminy oraz

, napraw ponosi ZGKiM .

mm z spadkiem

1,5 % w kierunku

istniejqcej

kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika

Opolu . - Wydzial Budownictwa
8.

Projekt

techniczny

braniy

.
na budowE: przylqczy w Starostwie

Wykonanie

przylqcza

uprawnionq
syt.-wys.

naleiy

wodno-kanalizacyjnego

przedloiyc

geodezyjnej"

podlega

jednostk~ geodezyjnq , na koszt inwestora.

z naniesionymi

w

.

sanitarnej

do uzgodnienia

Opolskim ( 2 egz. ) oraz w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji
9.

Powiatowym

powykonawczo

przylqczami

z ZGKiM w Tarnowie

w Opolu , pI. Wolnosci 7.

inwentaryzacji

powykonawczej

przez

szkicu i wycinek

mapy

Jeden egzemplarz
oraz

pieczqtkq

"przyji;to

do ewidencji

naleiy dostarczyc do ZGKiM w Tarnowie Opolskim.

10. Wykonanie podlqczen do sieci Wod0ciqgowej moie wykonac ZGKiM w Tarnowie Opolskim .
11. Dodatkowo

naleiy zamontowac zawar antyskaieniowy

12. Dostawa wody i odbiar sciekaw nastqpi po spelnieniu

na sieci wodociqgowej

wewn~trznej.

warunkaw

w niniejszym

zawartych

oraz podpisaniu umowy ZGKiM w Tarnowie Opolskim .

;v;;:::;~(
Illgl

In7

t·Jorbert Hentschel

pismie

Powiat Opolski
ul. Piastowska 14
45-082 Opole .
e-mail: zud@bluesoft.pl
tel./fax: (77) 4412300 i tel. (77) 4412313

.
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I A NR GK.6630.51.2011
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

46-050 TARNOW
Dworcowa6

OPOLSKI

Na wniosek nr: z dnia: 17.01.2011
Data wpIywu wniosku: 17.01.2011

Powiatowy Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacj~ obiektu poloionego:
Tarnow Opolski ul. Kopernika dz.356/62, 262/63 km4
Gmina: TARNOW OPOLSKI

W miejscach zb1iZefl i skrzyzowafl projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniej~ym, nalei:)'
zachowac normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywae ~znie
i pod nadzorem
wlaSciwych brant, powiadamiajllc pisemnie 0 terminie rozpoc~ia
robOt. W przypadku wysU!pienia
skrzyi:owaiJ.projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inZynierskich z istniejllcymi
kablami elektrycznymi i telefonicznymi,
naleZy je zabezpieczyc rorami ochronnymi, zgodnie z
obowi~jllcymi
normami.

PrzewodniCZllCY Zespolu
Uzgadniania DoIannentacji Projektowych

l.Uzgodnione usytuowanie sieei uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu .i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2.W razie niezgodnosci realizacji sieei uzbrojenia terenu z uzgodnionym projek:tem, inwestor zobowillzany jest niezwlocznie przedloiyc ma~ z Lnwentaryzacji wlaSciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3.Uzgodnienie zachowuje waZnosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieei uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem punktu 4.
4.Uzgodnienie traci waZnosc w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomill zesp61 0 utracie waZnoSci, zmianie lub
uchyleniu decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowy.
5.Wykonawca robOt budowlanych jest zobowillZallYdo ochrony majdujllCych si~ na terenie inwestycji
stalych zank6w stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowi~dzialnosc karn1l za ich miszczenie
usuni~ie lub przemieszczenie.
.

t. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
2. RozpofZ.lldzenieMinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z doia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowych
(Dz.U. 38 z 2001, poz. 455).
3. RozpofZlldzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowi~jllcych
w budownictwie (Dz.U. 25, poz. 133).

