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WODKAN PW|K S,A.
Ul. Paftyzancka 27

63400 Ostr6w Wlkp.

Kalisz, 25.01 .2018 r.

i niskiego cisnienia

Nr PO.ZMSZ.763.57.l8

Dotyczy: Remontu sieci wodociqgowej z ptzylqczami.

Lokalizacja pzedsiewziecia:
Wojew6dztwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski
Gmina: Ostr6w Wlkp.
Miejscowo66: Ostr6w Wlkp.
Ulica: Wawrzyniaka, Rejtana, Chodkiewicza
Dziatka: wedlug zafEcznika mapowego

W odpowiedzi na wniosek z dn. O2.O1.2018 r., pzesylamy mapg sytuacyjno-wysoko6ciowE z
wkreslonq sieciq pzewod6w gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastgpujqcymi uwagami:

1. Przed pzystepieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gazociEgu nalezy dokladnie okreSli6
zeczywisty przebieg i ulozenie gazociegu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych
oraz na podstawie istniejEcego oznakowania w terenie - stupki itabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie recznych pzekop6w popzecznych do gteboko6ci gazociqgu. Wykopy
kontrolne na koszt Inwestora nalezy prowadzi6 w obecnosci pracownika PSG sp. z o.o. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Wzdluz gazociqgu, zgodnie z Rozpozadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.20'13 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai sieci gazowe jest wyznaczona strefa
kontrolowana - szeroko66 strery kontrolowanej okreslona jest w S 10 pkt. 6 ww. RozporzEdzenia.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi6 obiekt6w budowlanych, uzqdzaC stalych sklad6w i
magazyn6w oraz podejmowad dzialari mogqcych spowodowa6 uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania, np. prace ziemne ciezkim spzelem budowlanym.

3. Prace budowlane muszE byd wykonywane tak, aby zapewni6 bezpiecze6stwo dostaw gazu
(niepzerwanq dostawg paliwa gazowego) dla odbiorc6w, klient6w kozystajqcych z gazociqgu i
aby nie naruszyi izolacji gazociagu, tasmy ostzegawczej isygnalizacyjnej.
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4. ProjeKowane zadanie - dotyczqce przylacza nalezy wykona6 w spos6b okreslony w dokumentacji
projektowej bez naruszenia istniejqcej sieci gazowej.
Nie wyraZamy zgody na obnizenie zgdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Nalezy zachowad normatywne odleglosci projektowanych obiekt6w oraz kqty skzyzowai z
istniejecq sieciq gazowq zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia.26.04.2013 t. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U.
poz.640).
W terminie 7 dni pzed rozpoczeciem rob6t w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
wykonawca musi powiadomi6 Gazownig w Ostrowie Wlkp. Nadz6r nad pracami b?dzie platny
zgodnie z obowiqzujqcym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
Szczeg6lnq ostroznosd nalezy zachowa6 podczas prowadzenia rob6t ziemnych, wykonywania
wykop6w oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej itasmy ostzegawczej.
Zasypanie wykop6w w strefie kontrolowanej, w obrgbie sieci gazowej nalezy wykona6 recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm w obecnosci pracownika PSG sp. z o.o. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Ostrowie Wlkp.
Regulacja wysokosci armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania sie
wbijania znacznik6w (stalowych pret6w lub tyczek) w obrebie istniejqcej sieci gazowej PE.
W pzypadku jakichkolwiek zmian ukladu projektowanego ptzylqcza ptzy sktzy2owaniu z istniejqcq
siecia gazowe, kompletne dokumentacje projektowq nale2y pzedstawi6 do ponownego
uzgodnienia.
Wszystkie skzyzowania z sieciq gazowq (pzylqczami) podlegajq odbiorowi pzez Gazownie
w Ostrowie WlkD.
WaznoSC uzgodnienia wynosi 2 lata.
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Rozdzielnik:
- adresat

Zalacznik:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionq sieci4 gazowa

Sp.awe prcwadzi: Marcin \ /yrembak


