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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 

GEODEZYJNY 428/5 I 429/5, POŁOŻONYCH W BIAŁEJ 

PODLASKIEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 

 

1.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa podziemnej komory ciepłowniczej na działkach o 

numerze geodezyjnym 428/5 i 429/5 w Białej Podlaskiej przy ul. Armii Krajowej. 

 

2. Obszar oddziaływania obiektu 

Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 428/5 i 429/5, stanowiące ciąg drogi- ul. Armii 

Krajowej. Działki te graniczą z działką nr geod. 427/11, 427/12, 428/4, 429/2, 429/3, 429/4, 

430/7, 429/6 i 428/6.  

Projektowana komora jest obiektem podziemnej infrastruktury ciepłowniczej. Obiekt 

lokalizowany w odległości minimalnej 8,95m od granicy z działką sąsiednią nr ewidencyjny 

429/6. 

W obiekcie nie planuje się instalowania urządzeń powodujących drgania i nadmierny hałas. 

Zjawisko zacieniania i przysłaniania działek/obiektów sąsiednich nie występuje. 

Z dokonanej analizy wynika, że obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu mieści się w 

całości na działkach na których został zaprojektowany, czyli na działkach nr geod. 428/5 i 

429/5, zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działek 

Przedmiotowe działki 428/5 i 429/5 stanowią ciąg komunikacyjny drogi ul. Armii Krajowej.  

Część działki stanowi droga o nawierzchni gruntowej. Pozostały teren porośnięty roślinnością 

niską- trawy i średnią- krzewy. Przez działki przebiega podziemna sieć ciepłowniczą.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie działek 

Na działce planuje się podziemną komorę ciepłowniczą stanowiącą podziemną infrastrukturę 

ciepłowniczą. Konstrukcja komory monolityczna żelbetowa. 

Usytuowanie komory ciepłowniczej wg rysunku nr1.  
 

5. Bilans terenu 

Projektowany obiekt jest budowlą podziemną, w związku z tym bilans terenu pozostaje bez 

zmian. 

 

6. Uzbrojenie terenu 

Przez działkę przebiega podziemna sieć ciepłownicza., elektryczna i wodociągowa 

 

7. Inne dane 

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Działki nie znajdują się na terenie eksploatacji górniczej. Projektowana 

inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 ze zmianami), nie została zaliczona 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z realizacją 



                      

projektowanej inwestycji nie przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia. Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów 

zostaną zagospodarowane we własnym zakresie lub wywiezione w miejsce uzgodnione z 

Urzędem Gminy. Odprowadzenie wód opadowych promieniście na terenach zielonych działek. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowy podziemnej komory ciepłowniczej, lokalizowanej na 

działkach 428/5 i 292/3, położonych w Białej Podlaskiej przy ul. Armii 

Krajowej. 
 

I. DANE WYJŚCIOWE 
 

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora, , mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz 

przepisów technicznych i prawa budowlanego. 

 

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie 

wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par. 204 ust. 4 wyżej wymienionych 

warunków. 

 

II. GŁÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE KOMORY 
 

Szerokość – 4,60m 

Długość – 4,90m   

Powierzchnia zabudowy – 22,54m2 

Wysokość maksymalna – 3,64m 

Kubatura - 67,60m3 

 

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Projektuje się budowę podziemnej komory ciepłowniczej. Komora będzie zlokalizowana na 

przebiegu istniejącej sieci ciepłowniczej. Konstrukcja komory monolityczna żelbetowa. W 

komorze wykonane zostaną cztery włazy oraz wentylacja (nawiewna i wywiewna).  

Przebudowa sieci ciepłowniczej i branża instalacyjna według odrębnego 

opracowania/dokumentacji. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA 

OBIEKTU,  BILANS MOCY 
Nie dotyczy 

 

V. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 
 

Nie dotyczy. 

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWE 
 

Na podstawie oględzin terenu w okolicach projektowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wody 

gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. Zgodnie 

z normą PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe) głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji 

projektowanego budynku wynosi 1,0m. Nie stwierdzono występowania gruntów nasypowych 



                      

oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe oceniono jako proste. Zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), przedmiotowy obiekt należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. W oparciu o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia projektowanego obiektu przyjęto nośność gruntu 0,18Mpa. 

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać, a miejsce po nim uzupełnić 

chudym betonem.  

 

VII. ETAPY WYKONANIA PRAC 
Etapy wykonania prac: 

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego, 

- wykucie fragmentu istniejącej żelbetowej obudowy kanału sieci ciepłowniczej w miejscu 

planowanej komory, 

- wykonanie płyty fundamentowej komory, 

- wykonanie ścian żelbetowych, 

- wykonanie stropu komory, 

- wykonanie wentylacji, 

- montaż włazów i schodów komory, 

- montaż pokrywy żelbetowej luku montażowego, 

- wykonanie izolacji wodochronnych, 

- odtworzenie części kanału ciepłowniczego – z dwóch stron na zewnątrz komory, 

- zasypanie pozostałego wykopu. 

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I 

MATERIAŁY 
 

Płyta denna 

Płyta denna (fundamentowa) - żelbetowa, wysokości 20cm, wylewana z betonu C20/25  

wodoszczelnego W10, zbrojona siatką stalową umieszczoną w dolnej strefie, z prętów ze stali 

AIIIN RB500W Ø12 mm co 25 i 10cm, posadowiona na stałym gruncie za pośrednictwem 

chudego betonu C8/10 grubości 10cm. 

Dno komory wykonać ze spadkiem 0,5 % w kierunku zagłębienia odwadniającego. 

Wykopy wykonać w sposób uniemożliwiający naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej 

posadowienia. Ostatnią warstwę ok. 20 cm zaleca się wybierać ręcznie tuż przed wylaniem 

fundamentów. Obowiązuje odbiór wykopu przez kierownika budowy. 

Fundamenty należy wytyczyć geodezyjnie. Pręty zbrojeniowe łączyć na prawidłowe zakłady.  

 

Odwodnienie komory  

Zaprojektowano odwodnienie w postaci prostokątnej niecki 50x80cm i głębokości 50cm. W 

dole niecki studzienka chłonna o średnicy 30cm z zasypką żwirową grubości 40cm. 

Odwodnienie osłonić kratą stalową.  

  

Ściany komory  

Ściany komory żelbetowe grubości 20cm, wylewane z betonu żwirowego C20/25 

wodoszczelnego W10, zbrojone stalą A-IIIN RB500W. Ściana zbrojona podwójną siatką- 

główne pręty pionowe Ø12mm co 25cm oraz poziome pręty rozdzielcze  Ø8mm co 25 cm. 

W miejscu planowanego przejścia rur sieci ciepłowniczych (wiercenia otworów), należy 

wykonać rozsunięcie prętów, należy to uwzględnić na etapie układania zbrojenia ścian. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/


                      

 

Uzupełnienie obudowy istniejącego kanału sieci ciepłowniczej wykonać betonem C20/25. 

 

Strop komory 

Strop komory żelbetowy grubości 20cm, wylewany z betonu żwirowego C20/25 

wodoszczelnego W10, zbrojony stalą A-IIIN RB500. 

Należy przewidzieć cztery otwory włazowe średnicy 60 cm oraz otwór na luk montażowy 

70x220 cm. 

Zbrojenie stropu według rysunku konstrukcyjnego - rzut stropu.  

 

Pokrywa żelbetowa luku montażowego 

Nad lukiem montażowym w stropie wykonać pokrywę żelbetową grubości 10cm z betonu 

żwirowego C20/25 wodoszczelnego W10, zbrojony stalą A-IIIN RB500. 

Zbrojenie pokrywy według rysunku konstrukcyjnego - rzut stropu.  

 

Izolacja wodochronna 

Ściany i strop od zewnątrz pokryć izolacją wodochronną 2 x Abizol.  

Izolacja przeciwwodna pod płytą denna/fundamentową a chudym betonem – 2x folia PE   

 

Otwory montażowe sieci ciepłowniczej 

W miejscu planowego podejścia odgałęzieni sieci ciepłowniczej w ścianach komory wykonać 

otwory zbiornika otwornicą z głowicą diamentową. 

 

Włazy żeliwne 

Przewidziano 4 włazy o średnicy 600mm, żeliwne typu ciężkiego. 

 

Drabinki zejściowe 

Zaprojektowano przy każdym włazie stalowe drabinki wejściowe do komory (wg rysunku). 

 

IX. WENTYLACJA  

Wentylację komory (nawiewną i wywiewną) wykonać rurami PCV Ø200 zgodnie z częścią 

rysunkową. Rury wentylacji ponad gruntem wykonać wywietrzakami PCV. Rury wentylacyjne  

przy gruncie obetonować betonem C16/20 grubości 30 cm.  

  

X. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Klasa odporności pożarowej - nie dotyczy.  

Elementy komory z materiałów nierozprzestrzeniających ognia „NRO”. 

Nie planuje się umieszczanie w obiekcie materiałów łatwopalnych powodujących zagrożenia 

wybuchem.  

 

XI. DRGANIA I HAŁAS 
Nie planuje się instalowania w obiekcie urządzeń powodujących drgania czy hałas. 

 

XII. UWAGI OGÓLNE 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z: 



                      

 warunkami i rysunkami podanymi w niniejszym projekcie, 

 z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz .I. 

Roboty ogólnobudowlane, 

 sztuką budowlano-montażową. 

 

Podczas robót montażowych przestrzegać przepisy BHP i p.poż. Wykonawstwo wszystkich 

innych robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość 

realizacji musi odpowiadać (aktualnemu) poziomowi techniki budowlanej. 

Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

W razie wątpliwości technicznych natychmiast powiadomić projektantów lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

 

Sporządził: 
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Andrzej Migasiuk AMIGA 

ul. Goworowska 3/24 

03-353 Warszawa 

Regon 030235381 

 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

 
Nazwa obiektu budowlanego: 

Podziemna komora ciepłownicza 

 

Adres obiektu budowlanego:   

ul. Armii Krajowej, Biała Podlaska 

Działka nr ewid.: 428/5, 429/5 

Obręb ewidencyjny: 0002  

Jednostka ewidencyjna: 066101_1 Biała Podlaska 

         

Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Pokoju 26 

21-500 Biała Podlaska 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację oraz jego adres: 

 

mgr inż. Andrzej Borkowski 

ul. Stapińskiego 19 

21-500 Biała Podlaska 
 
 
 
 
 
 
 

Biała Podlaska, kwiecień 2021 r. 



                      

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Podstawa opracowania  
- art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 1994 r. – Prawo budowlane, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 

120). 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Zamierzeniem budowlanym jest budowa podziemnej komory ciepłowniczej. 

Komora będzie zlokalizowana na przebiegu istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Konstrukcja komory monolityczna żelbetowa. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Przedmiotowe działki 428/5 i 429/5 stanowią ciąg komunikacyjny drogi ul. 

Armii Krajowej.  Część działki stanowi droga o nawierzchni gruntowej. 

Pozostały teren porośnięty roślinnością niską- trawy i średnią- krzewy. Przez 

działki przebiega podziemna sieć ciepłowniczą. 

 

3)  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie stwierdzono elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane przy przedmiotowej inwestycji, którego charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to w szczególności: 

- przysypanie ziemią, podczas wykonywania wykopów fundamentowych; 

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi (układanie izolacji przeciwwilgociowych); 

- porażenie prądem elektrycznym. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik 

budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników, w 

celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i metodami 

przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być przeszkoleni w zakresie bhp, 

posiadać aktualne badania lekarskie, łącznie z badaniami dopuszczającymi pracę 

na wysokościach; 

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być wyposażeni w ubrania robocze 

oraz sprzęt ochrony osobistej. 



                      

 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- po podpisaniu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy przez inwestora, należy 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierać będzie 

omówienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

Wnioski końcowe: 

Zakres realizacji robót przy budowie budowa podziemnej komory ciepłowniczej, 

uzasadnia konieczności opracowania „planu bioz”, za sporządzenie którego 

odpowiada kierownik budowy.  

 
          Sporządził: 
  



                      

Biała Podlaska, kwiecień 2021 r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo 

budowlane, oświadczam, że projekt budowlany podziemnej komory 

ciepłowniczej, lokalizowanej na działkach nr geod. 428/5 i 429/5 w Białej 

Podlaskiej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

/podpis projektantów, pieczątka/ 

 

 

 







 

 

  



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0172/17

adres zamieszkania ul. Stapińskiego 19, 21-500 Biała Podlaska

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-4QL-R8E-37B *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-22 roku przez:

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02

adres zamieszkania m. Cicibór Duży 175, 21-500 Biała Podlaska

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-DG8-EXT-BST *
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Prezydent Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

Biała Podlaska, 9 marca 2021 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.9.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miasta Białej Podlaskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami ciepłownicza
przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) ciepłownicze

Lokalizacja obiektu ul. Armii Krajowej, Pileckiego, Wroczyńskiego, dz. nr ew. 426/6,
426/8, 427/12, 428/4, 428/5, 429/3, 429/4, 429/5, obr. 0002

Wnioskodawca
Szymon Komorowski reprezentujący(a) podmiot
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., NIP: 5370001649
Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska

Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Projektant Monika Czopińska
numer uprawnień: LUB/0054/PWBS/19

Członkowie zespołu projektowego Szymon Komorowski

Data wpływu wniosku 8 marca 2021 r.

Data ostatniej zmiany projektu 8 marca 2021 r.

Data zakończenia narady 9 marca 2021 r.

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Marcin Kozak
Kierownik Referatu Geodezji

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Józef Bańkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

2 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Biała Podlaska

Imię i nazwisko przedstawiciela

Jacek Kotowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1.    Zachować min. 0,5m odległości poziomej projektowanej sieci od istniejących kabli
elektroenergetycznych;
2.    Zbliżenia i skrzyżowania wykonywać w rurach osłonowych, a w dokumentacji projektowej zamieścić
profile skrzyżowań;
3.    W miejscach skrzyżowania/zbliżenia z istniejącą elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną
prace wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność, a istniejące kable elektroenergetyczne
ochraniać rurami osłonowymi dwudzielnymi. Miejsca skrzyżowania przed zasypaniem zgłosić do odbioru
w RE Biała Podlaska
4.    Wszystkie zagrożenia i ograniczenia wynikające z prac w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych
zamieścić i opisać w rozdziale BIOZ dokumentacji projektowej;
5.    W razie uszkodzenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel wykonawcy

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Imię i nazwisko przedstawiciela

Szymon Komorowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
TAU INTERNET

Imię i nazwisko przedstawiciela

Łukasz Chajkaluk
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zbliżeń projektowanej sieci CO zachować odległość nie mniejszą niż 50 cm od istniejących
kabli światłowodowych. Sposób zabezpieczenia infrastruktury należy uzgodnić z TAU
INTERNET, należy zastosować rury dwudzielne 110.
W miejscu skrzyżowania z istniejącą siecią światłowodową należy zachować szczególną ostrożność, prace
prowadzić ręcznie oraz dokonać odbioru przez pracownika TAU INTERNET tel. 834115000 lub
502366590.
W połowie wysokości nad kablami światłowodowymi należy odtworzyć taśmę ostrzegawczą koloru
pomarańczowego z napisem: Uwaga kabel światłowodowy.
Prace należy prowadzić zachowując szczególną ostrożność, w rurociągu znajduje się czynny kabel
światłowodowy.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Biała Podlaska, Referat Urbanistyki

Imię i nazwisko przedstawiciela

Justyna Dudzicz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Biała Podlaska, Wydział Dróg

Imię i nazwisko przedstawiciela

Henryk Bujnik
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Szymon Komorowski.

Przy realizacji inwestycji, konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony znaków geodezyjnych, zgodnie z § 15
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052).
Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku, skutkuje odpowiedzialnością karną, zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052).

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

Kierownik Referatu Geodezji

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 marca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu
lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Projektowana trasa 
sieci i przyłączy

Studnia zaworowa

Uzgodniona trasa 
sieci elektroenergetycznej
nr proj.e3/21

PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska
w dniu 09.03.2021 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Znak sprawy: GD.6630.9.2021
 

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Kozak

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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