
Opole, dnia 30.05.2011
Powiat Opolski
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
e-mail: zud@bluesoft.pl
tel./fax: (77) 4412313

o P I N I A NR GK.6630.424.2011
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot uzgodnienia: Zmiana trasy odcinka sieci wodociągowej

Dla: "NEUSTEIN" s.c.Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji
Krystyna i Andrzej Neustein
45-417 OPOLE
Pomarańczowa 22

Adres:

Na wniosek nr: Tu-l 8119/201 l z dnia: 17.05.2011
Data wpływu wniosku: 18.05.2011

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Turawa ul. Opolska dz.621, 556/2, 515, 514,124/14,499 km4
Gmina: TURA WA

Data posiedzenia: 27.05.2011

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy
zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem
właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia
skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi
kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z
obowiązującymi normami

Dodatkowe informacje dla inwestora i wykonawcy oraz podstawa prawna znajdują się na drugiej stronie
opinii.

Integralną częścią niniejszej opinii są opieczętowane mapy zawierające uzgadniany projekt.

Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych



Informacja dla inwestora:

LUzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2.W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowią-
zany jest niezwłocznie przedłożyć mapę z inwentaryzacji właściwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej.
3.Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem punktu 4.
4.Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architekto-
niczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
S.Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji
stałych zanków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi odpowiedzialność kamą za ich zniszczenie
usunięcie lub przemieszczenie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowych
(Dz.U. 38 z 2001, poz. 455).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz.U. 25, poz. 133).


