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 O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

  Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 88 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:  

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji nr 236  

do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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WODKAN  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 w Ostrowie Wielkopolskim   

ul. Partyzancka 27 

63-400 Ostrów Wlkp. 
 

 

Data opracowania:           Projektant:  

Luty 2022 r.          
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upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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jednolity Dz. U. 2022 poz. 88 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:  

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji nr 236  
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Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji nr 236  

do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski 

 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

 Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury 

technicznej, stanowiącej budowę sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku  

od posesji nr 236 do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski. 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu  

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrębie działce o nr ewidencyjnej: 3,  obręb: 

0151-Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301701_1:Miasto Ostrów Wielkopolski. 

Teren objęty opracowaniem stanowi pas istniejącej drogi miejskiej w sąsiedztwie istniejącej 

zabudowy jednorodzinnej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę i terenów kolejowych. 

W obrębie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej należy wykonać: 

- budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 PN 10 łączonych metodą zgrzewania, średnicy 

125mm, posadowionych na głębokości 1,5-1,7m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy odcinające 

oraz hydranty p.poż. 

- projektowany rurociąg wodociągowy będzie łączyć się z istniejącą siecią wodociągową w 

węźle nr 1 (istniejąca sieć PEHD o średnicy Ø110) i w węźle W2 (istniejąca sieć PEHD o 

średnicy Ø225) na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Osiedlową. 

- projekt przewiduje umieszczenie wodociągu w gruncie metodami bezwykopowymi 

(przewiertem sterowanym). 

b) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian, 

c) Projektowana inwestycja zlokalizowana została wzdłuż istniejącej drogi. 

d) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy. 

e) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  

 

4. Zestawienia 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD125mm RC    mb  405,0 

Hydrant p.poż. Hp80            szt  3 

 

5. Informacje i dane 

a) Całość terenu inwestycji położona jest na obszarze dla którego wydana została Decyzja nr 

6733.31.2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego WAP.RAU.6733.1.13.2021 z dnia 

15.07.2021r. 

b) Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
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zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): „Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu 

dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz 

niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta).” 

c) Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

d) Teren inwestycji nie występuje na terenie żadnej z form ochrony przyrody, ustanowionego 

na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 

55)). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie oddziałuje na 

żadną formę ochrony przyrody. 

 

6. Dane warunków ochrony przeciwpożarowej 

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2021 poz. 1722) przedmiotowa inwestycja wymaga uzgodnienia i została uzgodniona 

z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 Projektowana budowa sieci wodociągowej nie jest obiektem o skomplikowanych 

warunkach lokalizacji. 

 W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne 

o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

  Analizując zakres terenowy objęty inwestycją wraz z działkami do niej przyległymi 

określono obszar oddziaływania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji, 

tj. mieszczący się w granicy działek nr: dz. nr: 3, obręb 0151 Ostrów Wielkopolski. 

  Określenie obszaru oddziaływania zostało wykonane na podstawie Ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późni. zmian.), art., 20 ust. 1 pkt. 

1c mówiący, że do podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru 

oddziaływania obiektu, przez który zgodnie z art. 3 pkt. 20 należy rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.  

  Przez obszar oddziaływania rozumie się teren, który przy realizacji inwestycji i po 

wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone 

zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także 

powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania działek sąsiednich.  

  Określając obszar oddziaływania uwzględniono aktualne przepisy prawa regulujące 

m. in. przepisy pożarowe, sanitarne, ochrony zabytków, ochrony środowiska oraz warunki 

techniczne budowy i projektowania budynków oraz dróg.  
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  Ocenie poddano możliwość wprowadzenia przez realizację inwestycji ograniczeń 

w zagospodarowaniu działek sąsiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego 

zagospodarowania, możliwość naruszenia interesów osób trzecich, zbliżenie wzajemne 

elementów zagospodarowania terenu, zbliżenie wzajemne elementów zagospodarowania 

terenu z uwagi na przepisy ochrony przeciwpożarowej, możliwość spowodowania 

negatywnego oddziaływania na środowisko, powstawania emisji (w tym akustycznych) czy 

aspekty związane  z  realizacją inwestycji  w pasach drogowych i ich otoczeniu, a także 

zdolność przesłaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sąsiedniej (warunki 

dostępu do promieniowania słonecznego i światła dziennego) oraz możliwej zabudowy na 

terenach sąsiednich, uwzględniając m.in. przepisy zgodnie z poniższa tabelą: 

 

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane 

 (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

art. 5 ust. 1 brak 

2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

§13 ust. 1 brak 

§60 brak 

3 Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.) 

§77 brak 

§113 ust. 5 brak 

§113 ust. 7 brak 

4 Ustawa o drogach publicznych z 

dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 

2018 poz. 2068) 

art. 35 ust. 2 brak 

art. 38 ust. 1 brak 

art. 39 ust. 1 brak 

art. 42 ust. 1 brak 

art. 43 ust. 1 brak 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. 2019 r. poz. 1396) 

art. 135 ust. 1 brak 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 

9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 71) 

§2 ust. 1 brak 

§3 ust. 1 brak 
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7 Załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 

112) 

Załącznik do 

rozporządzenia 

w myśl §2 

brak 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010 r. Nr 109, poz. 719) 

np.§ 4 ust. 4 brak 

§11 ust. 2 brak 

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 

2067) 

art. 9 brak 

art. 16 ust. 1 brak 

art. 17 ust. 1 brak 

art. 19 brak 

10 Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

§21 ust. 2 brak 

  Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z wytycznymi Decyzji Prezydenta 

Miasta Ostrowa nr 6733.31.2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 

WAP.RAU.6733.1.13.2021 z dnia 15.07.2021r. 

  Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, nie wprowadza 

ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób trzecich. 

  Reasumując, w rozumieniu obszaru oddziaływania jak wyżej, po 

przeprowadzonej analizie stwierdza się, że budowa obiektu nie będzie oddziaływać na 

działki sąsiednie, a obszar oddziaływania dotyczy wyłącznie działek, na której obiekt 

został zaprojektowany 

 

Opracował:     

     

 

 

   inż. Jarosław Grzelak 
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Opis techniczny 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji nr 236 

 do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego 

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku  

od posesji nr 236 do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski.  

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: (…), wodociągowe, kanalizacyjne (…) 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej należy wykonać: 

- budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 PN 10 łączonych metodą zgrzewania, średnicy 

125mm, posadowionych na głębokości min. 1,5-1,7m ppt, z uzbrojeniem w zasuwy odcinające oraz 

hydranty p.poż. 

- projektowany rurociąg wodociągowy będzie łączyć się z istniejącą siecią wodociągową w węźle 

nr 1 (istniejąca sieć PEHD o średnicy Ø110) i w węźle W2 (istniejąca sieć PEHD o średnicy Ø225) 

na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Osiedlową. 

- projekt przewiduje umieszczenie wodociągu w gruncie metodami bezwykopowymi 

(przewiertem sterowanym) 

b) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian, 

c) Projektowana inwestycja zlokalizowana została wzdłuż istniejącej drogi. 

d) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy. 

e) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projekt obejmuje wykonanie rurociągu wodociągowego z rur PEHD łączonych metodą 

zgrzewania, średnicy Ø125mm o długości 405,0 m, posadowionych na głębokości 1,5-1,7m ppt, 

z uzbrojeniem w zasuwy odcinające oraz hydranty p.poż. 

Włączenie projektowanego wodociągu nastąpi do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 

zlokalizowane zostanie w obrębie węzła  W1 dz. nr 3, oraz do istniejącej sieci wodociągowej Ø225 

zlokalizowane zostanie w obrębie węzła  W2 dz. nr 3.  

Całość inwestycji prowadzona będzie metodą bezwykopową z wyłączeniem miejsc węzłowych w 

których przewidziano wykop otwarty w celu połączenia projektowanego wodociągu z istniejącymi 

wodociągami i podłączeń hydrantów. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 

następująco:  

Sieć wodociągowa z uzbrojeniem PEHD125mm RC     mb  405,0 

Hydrant p.poż. Hp80             szt  3 
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5. Opinia geotechniczna – warunki gruntowo-wodne 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

Dla projektowanego systemu sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazują 

na występowanie na terenie objętym projektem, wierzchniej warstwy gruntów złożonych z 

mieszaniny gleby, piasków i glin, podścielonych głównie poprzez piski gliniaste.  

Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej  

w postaci lustra wody na głębokości ca 1,9m ppt.  

Dla przedstawionych warunków gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono: 

-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 

Zmienne warunki gruntowe i przeważający przebieg rurociągów w pasach dróg spowodowały 

o założeniu dla celów kosztorysowych gruntów III kategorii (wg KNR). 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko 

a) Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów) pyłowych i płynnych: zamierzenie 

budowlane nie będzie powodować emisji 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: zamierzenie budowlane nie będzie powodować 

powstawania odpadów 

d) W wyniku wybudowania sieci wodociągowej nie przewiduje się powstania drgań ani 

promieniowania (w szczególności jonizującego), pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie występuje istniejący drzewostan, przewidywane 

zamierzenie budowlane nie będzie miało wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Projektowana sieć będzie zabezpieczać dostawy wody na cele bytowo-gospodarcze na terenie 

inwestycji oraz będzie stanowić zabezpieczenie pod względem przeciwpożarowym. W celu 

zabezpieczenia p. pożarowego oraz umożliwienia okresowego płukania sieci zaprojektowano 

hydranty podziemne DN-80 mm, który przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym 0,2 MPa posiadać 

będzie wydajność nie mniejszą niż 10 dm3/s. 

Na w/w obszarze przewiduje się lokalizację budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego o 

łącznej ilości mieszkańców przekraczającej 2000 osób. Projektowany wodociąg zapewni 

zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. terenu (zewnętrznego gaszenia pożaru) w ilości co najmniej 10 

dm3/s zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 

               Opracował: 

 

 

                inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr 

węzłów 

 

Rurociągi PEHD100 SDR17  

 (mm) 

Rury 

osłonow

e PEHD  

(mm) 

Metoda 

wykonania 

 

Uzbrojenie 

sieci 

160 110 125 90 225   

1 2 3 4 5 6 7 8 

W1-W2 

W2-W3 

W3-W4 

W4-W5 

Razem 

 

  111,5 

84,5 

112,0 

97,0 

405,0 

 

  

 

Przewiert 

Przewiert 

Przewiert 

Przewiert 

 

2xZ100 

Z100, HP80 

HP80 

HP80 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 

 

 Położenie X Położenie Y Położenie Z 

Sieć wodociągowa 

W1 5720671,15 6486798,82 152,97 

W2 5720561,58 6486778,16 154,44 

W3 5720478,53 6486762,53 154,50 

HP1 5720478,89 6486760,67 154,50 

W4 5720368,45 6486741,88 154,30 

HP2 5720368,88 6486739,62 154,30 

W5 5720273,22 6486723,46 154,40 

HP3 5720273,56 6486721,69 153,40 
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od posesji nr 236 do posesji nr 262/1 obr. 0151  

w m. Ostrów Wielkopolski 

 

Kategoria obiektu XXVI 

 

Adres 

obiektu 

 

Jednostka ewidencyjna: 301701_1: Miasto Ostrów Wielkopolski 

Obręb ewidencyjny: 0151 

dz. nr: 3,   

Inwestor 

WODKAN  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 w Ostrowie Wielkopolskim   

ul. Partyzancka 27 

63-400 Ostrów Wlkp. 
 

 

 

 

 

Projektant 

inż. Jarosław Grzelak 
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Opracował mgr inż. Leszek Jóźwiak  

Sprawdzający 

mgr inż. Monika Żurawska 
upr. nr WKP/0273/PWOS/06 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 (tytuł, imię i nazwisko) (podpis) 

 

 
 

 

 

Umowa – zlecenie: TTI/P/01/2021 Kalisz, Luty 2022 r. 
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Wykaz właścicieli i władających 

 
 Obręb Nr dz. Właściciel  Adres 

1 0151 3 Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
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Informacja BIOZ 
 

 

 

 

 

 

 Obiekt: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku 

od posesji nr 236 do posesji nr 262/1 obr. 0151  

  w m. Ostrów Wielkopolski” 

 

   

 

   Inwestor:   WODKAN  

       Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

       w Ostrowie Wielkopolskim   

       ul. Partyzancka 27 

       63-400 Ostrów Wlkp. 

 

 

 

 

Opracował:  inż. Jarosław Grzelak 

     ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji nr 236 do posesji nr 

262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski” 

 

1.  Podstawa prawna 

  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 

313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  dokona 

przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 

Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy miejscowe pod węzły sieci wodociągowej o głębokości do 1,80m ppt. 

- wykonanie przewiertu sterowanego HDD rurą przewodową PEHD 125mm RC 

- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD 90-125mm RC wraz z armaturą  

- zasypkę i zagęszczenie wykopów 

- odtworzenie nawierzchni terenu 

 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej. 

 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 

 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
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- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  

  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 

- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 

 

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 

  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni 

zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez 

kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji zadania.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników 

do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie 

wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na 

budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu 

na czas budowy 

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 

 

 

               Opracował:  

     

 

                                                          inż. Jarosław Grzelak 
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    STAROSTA            Ostrów Wielkopolski, dnia 2022-02-07  
OSTROWSKI 

GGO.6630.76.2022  

  
 (Oznaczenie kancelaryjne sprawy)  

  O D P I S    P R O T O K O Ł U   

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej  

               

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

i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2022-02-07 zakończono naradę 

koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańców Wlkp. 16 

przeprowadzonej za pomocą aplikacji internetowej i.Narady.  

  

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:  

  
Zbigniew Bukowski    Geodeta Powiatowy 

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)     (Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)  

  

  

  

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:  

Oznaczenie kancelaryjne 

wniosku o uzgodnienie  

 

usytuowania 

projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu  

GGO.6630.76.2022  

Rodzaj projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu  

Projekt sieci wodociągowej; rozdzielcza 

  

Położenie projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu  

 

JE: Miasto Ostrów Wielkopolski, Obr.: 0151, Dz.: 3  

Imię i nazwisko   
 

oraz inne dane 

identyfikujące 

wnioskodawcę  

Zakład Projektowo - Usługowy Inżynierii Środowiska 

PRIMEKO 

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210  
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II. Stanowiska uczestników narady:  

 

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: 

 
Lp. 

Oznaczenie podmiotu oraz Imię i 
nazwisko osoby, która ten podmiot 
reprezentuje: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. Anco sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

2. Audio Systems s. c. Operator sieci 
MultiNET 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

3. Energa-Operator SA Oddział w 
Ostrowie Wlkp. 
___________________ 
Michał  Duszyński 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
ENERGA – OPERATOR SA ODDZIAŁ W KALISZU 
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE 
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizację 
projektowanych obiektów w odniesieniu  do istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej 
 
W pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace 
prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 
Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac 
budowlanych zachować wymagania zgodne z 
obowiązującymi przepisami, np. w zakresie odległości, 
obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej 
oraz obowiązującymi normami . Nie należy naruszać 
istniejących elementów sieci elektroenergetycznej (m.in. 
słupów, kabli, złącz, przepustów). Prace w pobliżu tych 
elementów oraz  w pobliżu linii napowietrznych 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Koszty naprawy i poniesione straty, jak również 
utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w 
efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych 
powstałych podczas wykonywania robót pokrywa 
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania. 
 

4. Energa-Operator SA Odział w Kaliszu 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

5. G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

6. Gminny Zakład Komunalny w 
Sieroszewicach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 
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7. Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

8. Netia SA z siedzibą w Warszawie 
___________________ 
Jerzy Urbański 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

9. Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. w Raczycach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

10. Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu 
___________________ 
Janusz Wesołowski 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

11. Orange Polska SA 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

12. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy 
___________________ 
Jerzy Kupczyk 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

13. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 
Kaliszu sp. z o.o. 
___________________ 
Patryk Kopczyński 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

14. PKP Cargo Tabor 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

15. PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

16. PKP Polskie Linie Klejowe SA 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

17. PKP TELKOL 
___________________ 
Tomasz Grupa 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

18. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 
___________________ 
Andrzej Pakuła 

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Brak uwag 

19. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe 
SA Oddział w Odolanowie 
___________________ 
Tomasz Szymański 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

20. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe 
SA Oddział w Zielonej Górze 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 
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21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Ostrowie Wlkp 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

22. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie 
Wielkopolskim 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

23. Przedsiębiorstwo Promax Sp. j. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

24. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

25. Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji WODKAN SA 
___________________ 
Barbara Laskowska 

pozytywne z uwagami 
_____________________________ 
1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie WODKAN 
S.A. 
2. Prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia 
prowadzić ręcznie. 
3. Włączenie do czynnej sieci może być wykonane na 
zlecenie Wykonawcy tylko przez WODKAN S.A. 
4. Przed zakryciem sieci wykonać inwentaryzację 
geodezyjną oraz dokonać odbioru częściowego z 
udziałem przedstawiciela WODKAN S.A. 
5. Po zakończeniu robót dokonać protokólarnego 
odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. 
 

26. ROLKOM Sp. z o.o. 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

27. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o. w Skalmierzycach 
___________________ 
Katarzyna Rudowicz-Latajka 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

28. Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Raszkowie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

29. Zakład Usług Komunalnych w 
Odolanowie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

30. Zakład Usług Komunalnych w 
Przygodzicach 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

31. Zapnet Karol Zapart Sp. j. w 
Odolanowie 
___________________ 
Michał Kubiak 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 
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Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: 

 
Lp. 

Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 
osoby upoważnionej przez organ: 

Stanowisko/treść uwagi 

1. Gmina i Miasto Odolanów 
___________________ 
Waldemar Sacher 

nie dotyczy 
_____________________________ 
Nie dotyczy 

2. UGiM Nowe Skalmierzyce 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

3. Urząd Gminy i Miasta Raszków 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

4. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

5. Urząd Gminy Przygodzice 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

6. Urząd Gminy Sieroszewice 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

7. Urząd Gminy Sośnie 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

8. Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski 
___________________ 
  

pozytywne bez uwag 
_____________________________ 
Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w 
naradzie 

 

III. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.  

IV. Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został 
złożony:  

 nie złożono****, 

 złożono****.  

****niewłaściwe skreślić  

  

Protokolant narady koordynacyjnej  

                        

                                                              
     Z up. Starosty  

           Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  

  



PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Stadium

Skala

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

 "PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
Jednostka projektowa
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Opracowujący mgr inż. Leszek Jóźwiak

Projektant inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002spec.sanitarna

Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06spec.sanitarna

Inwestor

Projekt
Zagospodarowania terenu

ul. Wrocławska, Ostrów Wielkopolski

Listopad 2021r.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej na odcinku od posesji
nr 236 do posesji nr 262/1 obr. 0151 w m. Ostrów Wielkopolski

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wlkp.

Jest to kopia mapy do celów projektowych zgłoszona do Starosty
Ostrowskiego, zgłoszenie: GGO.6640.117.2021

zatwierdzonego protokołem nr 3 z dnia 30.09.2021r.
Potwierdzam zgodność z oryginałem.

Proj. sieć wodociągowa PEHD∅125 przewidziana
do wykonania metodą bezwykopową
(przewiertem rurą przewodową typu RC)

LEGENDA:
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant
















