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I. Część opisowa  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, 

gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie. 

Wieś Borek położona w odległości ok. 6 km na południowy wschód od miasta Krapkowice. Wieś leży po 

lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 416 (jadąc do Głogówka), relacji Krapkowice – Głogówek –  

ul. Krapkowicka. Ulica Krapkowicka przecina wzdłuż wieś Pietna, zabudowa mieszkaniowa skupiona 

głównie w sąsiedztwie pasa drogowego. Po lewej stronie ul. Krapkowickiej droga gminna, działka nr 240/3 

wzdłuż której przewidziano poprowadzenie rurociągu tłocznego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 

Krapkowickiej.  Przewidziana do skanalizowania: dwa budynki przy drodze – działka nr 338 –własność 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu i część działki nr 337 – ul. Wiejska we wsi Borek.   

Rzędne terenu wsi Borek  ok.178,8 m npm , teren opada w kierunku do drogi wojewódzkiej nr 416, 

 ul. Krapkowickiej, rzędna włazu studni kanalizacyjnej, do której włączony będzie projektowany rurociąg 

tłoczny 177,93 m npm. 

Zabudowana infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa,  sieć telekomunikacyjna, napowietrzne linie 

energetyczne. i częściowo kablowe. Pas drogowy – działka nr 240/3 w poprzek przecinają dwa gazociągi 

DN250 mm. 

W odległości ok. 0,5 - 1,0 km od ul. Wiejskiej – działka nr 337przepływa ciek Białynka, prawy dopływ 

Osobłogi, która jest lewostronnym dopływem rzeki Odry.  

Warunki gruntowo-wodne 

Dla lokalizacji przepompowni ścieków należy wykonać otwór rozpoznawczy w pasie drogowym działki 

gminnej nr 338.  

Poziom wód gruntowych może wykazywać sezonowe wahania w zależności od pory roku, opadów 

atmosferycznych lub też okresów suszy i jest ściśle związany będzie z poziomem wody w przepływającej 

w sąsiedztwie rzece Białynka. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.u.2012. 463 

z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

wykopy pod rurociągi ssawny i tłoczny  zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego. Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania – proste. 
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1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Ilość mieszkańców jaką będzie  obsługiwać kanalizacja w pierwszym etapie n = 45 M Docelowo, 

po skanalizowaniu drugiej części ul. Wiejskiej kanalizacja obsługiwać będzie wszystkich mieszkańców ul. 

Wiejskiej wsi Borek w ilości N = 104 

Ilość ścieków odprowadzanych z przyłączanych budynków  wg. rocznego  zużycia wody  

Q1= 1425,2 m3/rok. Roczne zużycie wody przez mieszkańców wsi Borek – Qc=2500m3/rok 

Ilość budynków mieszkalnych do przyłączenia w pierwszym etapie n= 15, docelowo przyłączonych 

budynków mieszkalnych będzie 32.  

Średnio dobowa ilość ścieków odprowadzanych do projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 

drogi wojewódzkiej nr 416, to Qśr.d = 20 m3/d  

➢ Kanalizacja grawitacyjna z rur DN 200 PVC kielichowych L= 325,0 m 

➢ Przykanaliki z rur DN 160 PVC     L= 42,0 m 

➢  Ilość budynków do podłączanych       n= 15 szt 

➢ Przepompownia ścieków zbiorcza z zagospodarowaniem terenu n= 1 szt 

➢ Rurociąg tłoczny DN 90 mm z rur PE100    L = 632,0 m 

➢ Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków 

➢ Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych 

Układ terenowy wsi Borek 

Docelowa przepustowość przepompowni zbiorczej ma zapewnić odbiór ścieków z wszystkich budynków 

zabudowanych przy ul. Wiejskiej. 

Skanalizowanie wsi Borek od nr 16 do 39  nie jest przedmiotem opracowania niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.  

Przepompownia zbiorcza, wykonana w wersji przejazdowej, odbierająca ścieki sanitarne z części 

miejscowości Borek a w przyszłości również z całej wsi Borek, lokalizacja w pasie drogowym działki 338, 

to studnia z zabudowanymi dwoma pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie. Z przepompowni 

rurociąg tłoczny ścieków DN90. Ścieki z przepompowni przesyłane będą rurociągiem tłocznym DN 90 do 

zabudowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 416 –ul. Krapkowicka, 

lokalizacja rurociągu w pasie drogi gminnej – działki 338 i 240/3, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 

nr 416, działki nr 240/2, 578/1 77/3. Istniejąca studnia na kanale sanitarnym o rzędnych 177,93/175,99 m 

npm w terenie zielonym. Ścieki z zabudowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 416  są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach. 

W Krapkowicach funkcjonuje miejska oczyszczalnia ścieków, zarządzana przez firmę BIOKRAP Sp. z o.o. 

przy ul. Kolejowej 29. Systemem grawitacyjno-pompowym ścieki przesyłane są do oczyszczalni ścieków.  

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Borek, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. opolskie, musi spełniać wymagania 

odnośnych przepisów, prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 

    
1.2.1 Inne uwarunkowania  

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych 

przez Zamawiającego należyty porządek, przestrzegać przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 

terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, 

a po zakończeniu budowy uporządkować teren. Wszystkie prace związane z montażem kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, pompowni z zasilaniem energetycznym i rurociągów tłocznych wykonywać z 

zachowaniem przepisów BHP. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1.2.2 Wytyczne do projektowania kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanałów głównych grawitacyjnych z rur PVC DN 200 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelką 

gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki rur 

i kształtek. Sztywność obwodowa nominalna SN 8 kN/m2 (typ ciężki), wykonane zgodnie z normą PN-EN 

1401:1999.  

Przykanaliki z rur PVC DN 160x4,8 mm. Warunki materiałowe jak dla rur DN 200 mm.  

Przyłącza doprowadzone do granicy posesji, zaślepione. 

 Nie dopuszcza się stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. 

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych średnicy 1,0 m dla głębokości do 3,0 m ppt, i średnicy1,2 m 

dla głębokości większej niż 3,0 m ppt. Rozstaw studni średnio co 50m, włączenia przykanalików pomiędzy 

studniami do projektowanego kanału ściekowego poprzez trójnik DN200/200/160 mm. 

Elementy studni wykonane z betonu min. B40. Dno studni – monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu 

szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości ≤4% i mrozoodporności F-150 

łączony z kręgami za pomocą uszczelki. Kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowego 

i odpływowego oraz kąta ich włączenia, z wbudowanymi króćcami PVC. Przejścia szczelne wykonane 

zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji. Stopnie złazowe – wykonane 

zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie z poliamidu lub 

tworzywa sztucznego (odporne na agresywne działanie ścieków) – nie dopuszcza się stosowania 

stopni żeliwnych. Studnie zakończone konusem (zwężką) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego 
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klasy min. C35/45.Zwieńczenia studni - włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, wykonane 

zgodnie z normą PN- EN 124:2000 

 

Przepompownia zbiorcza, zbiornik z polimerobeonu do bezpośredniej zabudowy wykonana w wersji 

przejazdowej.  

Wyposażenie zbiornika przepompowni:  

o Właz montażowy o wymiarach umożliwiających swobodny montaż i demontaż agregatów pompowych 

– stal nierdzewna, klasy D400.  

o Drabina, pomost obsługowy ze stali nierdzewnej,  

o Kominki i przewody wentylacyjne – stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne wyprowadzone nad teren 

poza pasem drogowym. 

o Pozostałe elementy technologiczne – rurociągi, prowadnice rurowe, łańcuchy, zawiasy, zaczepy,  

deflektor, itd.- stal nierdzewna.  

o Zawory zwrotne kulowe (z gwarancją pełnego prześwitu dla prędkości przepływu od 0,7 m/s) – żeliwo 

sferoidalne.  

o Zaleca się stosowanie zasuw nożowych –żeliwo sferoidalne.  

o Przy każdej pompie zabudować zasuwę nożową z napędem wyprowadzonym do powierzchni terenu 

i  zabudowanym w skrzynce ulicznej, żeliwnej.  

o Pompy zatapialne, wolny przelot, bez rozdrabniacza, z kolanem stopowym, – przepompownia powinna 

posiadać min. dwie pompy.  

o Prowadnice rurowe do opuszczania pomp.  

o Szafka sterownicza i zasilająca zlokalizowana poza pasem drogowym. 

W przepompowni wymagana jest zabudowa systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania 

parametrów pracy przepompowni. System telemetryczny powinien być kompatybilny z zabudowanymi już 

układami na istniejących przepompowniach pracujących w obszarze działania  firmy Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach. 

Lokalizacja przepompowni w pasie drogowym, działka nr 338.  

Teren wokół przepompowni, do granicy pasa drogowego utwardzony, o nawierzchni drogowej z betonu 

asfaltowego lub kostki betonowej. Lokalizacja szafki sterowniczej w sąsiedztwie przepompowni. 

Przewidzieć należy dodatkowe oświetlenie terenu przepompowni. 

Rurociąg tłoczny z przepompowni z rur DN 90 mat. PE100, SDR17, układany  w wykopie otwartym.  

Na rurociągu tłocznym, w miejscach najwyżej położonych wymagana zabudowa odpowietrzników 

w studniach z kręgów betonowych.    
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1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Borek, gmina Krapkowice ma na celu umożliwienie 

mieszkańcom przyłączenia odpływów ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych, a tym 

samym możliwa będzie likwidacja przydomowych szamb. Do kanalizacji sanitarnej nie mogą być 

wprowadzane ścieki z produkcji hodowli rolnej bez ich wcześniejszego oczyszczania, tak by mogły 

spełniać warunki i wymagania dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych  

(Dz.U. z 2006r nr 136 poz. 964), tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 1757. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla miejscowości Borek, gmina 

Krapkowice,  nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego zadania 

-  kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym w miejscowości Borek,  Gmina Krapkowice 

wydała decyzję o warunkach  lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr pisma GKI.6733.22.2019 z dnia 

26.11.2019 r.  

Trasę kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego należy zaprojektować  wzdłuż pasów drogowych 

drogi  gminnej, pasa drogowego – działka nr 338, 240/3, 337 i pasa drogi wojewódzkiej nr 416 - 

ul. Krapkowickiej.  W ul. Krapkowickiej zabudowana jest kanalizacja sanitarna do której należy włączyć 

rurociąg tłoczny z przepompowni zbiorczej w miejscowości Borek. Przyjęte rozwiązania muszą być 

ergonomiczne oraz zapewniać maksymalną trwałość inwestycji. Zastosowane materiały budowlane 

muszą spełniać wymogi co do ich stosowania w budownictwie. Za całość realizacji zamówienia 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Przykanaliki doprowadzane będą do granicy posesji 

i zakorkowane. Zbiornik przepompowni zlokalizowany w pasie drogowym - działka nr 338 . Konstrukcja 

zbiornika – studnia typu ciężkiego, przejezdna z włazem klasy D400.  Szafka sterownicza i przyłącze 

energetyczne w pasie drogowym, działka nr 338.Studnie lokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej 

– działka nr 337 – ul. Wiejska i w pasie drogowym – działka nr 338 wyposażyć we włazy kanalizacyjne 

klasy D400, z wypełnieniem betonowym. Studnie lokalizowane w terenie zielonym z włazami klasy C250 

z wypełnieniem betonowym. 

Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia należy wykonać w niżej podanej ilości egzemplarzy: 

a) Mapy co celów projektowych - 5 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej: w formacie 

dwg lub dxf oraz w wersji PDF). 

b) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i informacją bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

BIOZ - 5 egz. 

c) Projekty wykonawcze - 4 egz. 

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz. 

e) Przedmiary robót – po 2 egz. ( branżowe). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001757
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f) Kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. Branżowe. 

g) Projekt  geotechniczny 2 szt. ( min. 5 otworów na trasie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-

grawitacyjnej). 

h) Zgody właścicieli.  

i) Wersja elektroniczna: projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (format PDF), 

wszystkich kosztorysów, przedmiarów w formacie PDF, - 1 sztuka 

 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany na podstawie obowiązujących przepisów tj. 

w szczególności: 

a) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9.10.2018r poz. 1935 i jako załącznik 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, tekst jednolity. 

Dz. U. z 2013 poz. 1129, 

b)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389). 

 

II. Część informacyjna  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Nie występują 
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2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

               

Wykaz działek Właściciel 
 

Umowa 

 
Uwagi 

L.p. Miejscowość 
Arkusz  
mapy 

Nr działki Nazwa/Nazwisko, Imiona Adres Nazwa Opis 

1 Borek AR_2 77/3 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu 
45-231 Opole ul. Oleska 127  Droga wojewódzka nr 416 

2 
Borek 

AR_2 240/2 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu 
45-231 Opole ul. Oleska 127  Droga wojewódzka nr 416 

3 
Borek 

AR_2 578/1 Gmina Krapkowice 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  Droga gminna 

4 
Borek 

AR_2 240/3 Gmina Krapkowice 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  Droga gminna 

5 
Borek 

AR_4 338 
(ANR) Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 
45-068 Opole, ul. 1 Maja 6  polna droga / ul. Leśna 

6 
Borek 

AR_3 337 Gmina Krapkowice 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  ul. Wiejska droga gminna 
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Adres inwestycji:    miejscowość Żużela, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. opolskie 
Program-F-U 

 
 

3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

       3.1 Podstawa prawna 

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Borek, gmina Krapkowice, powiat krapkowicki,, woj. opolskie, musi spełniać wymagania 

odnośnych przepisów, w tym: 

➢ Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, 
tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309. 

➢ Rozporządzenie. Ministra Budownictwa - Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 964 –Sposób realizacji 
obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych   oraz  warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1757) 

➢ Prawo Wodne z 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami, Dz.U.2018 poz.2268  z późniejszymi 
zmianami 

➢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych (Warszawa, sierpień 2003 r.). 
 
 

3.2 Przepisy związane 
 

o PN-EN 752-1:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

o PN-EN 1610:2002        Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

o PN-EN 476:200            Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  

kanalizacji grawitacyjnej. 

o PN-B-10725: 1997       Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

o PN-EN 1401-1:1999     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

o PN-EN 12201-1÷3 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania   wody. 

Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne. Cześć 2: Rury. Cześć 3: Kształtki. 

o PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

o PN-EN 124: 2000  Żeliwne włazy kanałowe 

o PN-B-06250  Beton zwykły. 

o PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

o PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 

o PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

o PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

o PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

o PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

o BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

o BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

o PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Instrukcje układania i montażu wydane przez producentów rur i studni. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001757
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

a. Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej  

W załączeniu mapa zasadnicza przedmiotowego terenu z wrysowaną trasą kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Borek (mapa wektorowa, wersja elektroniczna + licencja nr GK.6642.1001.2019_1605_CL1 - rys nr 1) 

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

     c. Inwentaryzacja zieleni 

Inwentaryzacja zieleni kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną wykonana Będzina etapie 

projektowania inwestycji. 

     d. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Nie dotyczy 

      e. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy 

      f. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

Nie dotyczy 

       g. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i telekomunikacyjnych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

➢ Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice ul. Czecha 1 

Warunki przyłączeniowe i odbioru ścieków z miejscowości Borek, gmina Krapkowice,  

L. dz. 1706/JD/2019 z dnia 25.09.2019r 

➢ Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci energetycznej wydane przez TAURON 

Dystrybucja z dnia 26.09.2019 r. Punkt Obsługi Klienta w Kędzierzynie-Koźlu, dla przepompowni 

na działce nr 338 – nr pisma OK/2019-09-26/0000008. 

 

h. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Inwestycja realizowana będzie głównie w pasach drogowych dróg gminnych. Na etapie realizacji inwestycji 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom dostępu do ich posesji.  Projekt 

organizacji ruchu na czas budowy zabezpieczy Wykonawca.   

 

 


