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DEcYzJA

Na podstawie:
, ai!. 122 ust,1 pkt 3 W związku z ań. 9 ust,2 pkt2, ań, 123 ust2, ań. 127 ust 1 i5, art,

140 ust 1 ustawy z dnia 18lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz, U, z 2001 r, Nr 115, poz,
1229 z póżn. zm.),
ań,104 i107 - ustawy Z dnia 14 czeMca 1960r, - Kodeksu postępowania
administracyjnego (DZ, U, Nr 98, poz. 1071 z 20oo l- z póżn. zm.),
olaz
Upoważnienia Starosty Koszalińskiego nr 109/2012 z dnia 21 ńaja 2012r. do
załatwiania spraw W jego imieniU,

orzekam u dz ielić ]

POZWOLENlE WODNOPRAWN E
Powiatowi Kołobrzeskiemu - zarząd Dfóg Powiatowych W Kołobrzegu, Ul,

GMitóW 8, 78-100 Kołobrzeg, na Wykonanie urządzeń regulacyjnych, W ramach
przebudowy obiektu mostowego Błotnica w km 12+400, W ciągu drogi powiatowej nr
3317Z, w m, Niemieze, gm, siemyśl, powiat kołobrzeski (dz- nr 187, 18211 obręb
Niemierze, dz. nr 966 obręb charzyno), tj:

- rozbjórkę Umocnienia przyczółków mostu z pali drewnianych o średnicy 1Scm w km
12+392-12+408

- Wykonanie budowli regulacyjnych W postaci ścianki szczelnej GZ-4 spiętej górą
Wieńcem żelbetowym po trasie istniejącego Umocnienia z pali drewnianych,

Wspóhzędne geograf iczne ścianki szczelnej:
-- brzeg lewyWkm 12+408: N: 54'526,72": E:15'31'36,77";

brzeg lewy W km 12+408: N: 54"526,72": E:15'31'36,77";
-- brzeg prawy W km 12+392: N: 540526,99'; E:15031 36,75"

brzeg prawy W km 12+408: N: 54'526,74"; E:15'31 36,93"

zobowiazuie się korzvstaiaceao z Dozwolenia do:
1, zachowania WarunkóW przedsięWzięcia zawańych W operacie Wodnoprawnym,

stanowiącym załącznik do Wniosku o Wydanie niniejszej decyzjj,
2, nie zmieniania istniejących StosunkóW Wodnych W Wyniku Wykonywanych prac

zwłaszcza utrudniania przepływu W rzece,
3. usuwania ewentualnych szkód, mogących powstać W Wyniku korzystania z pozwolenia

iponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności,
4. kaźdorazowego powiadamiania starostwa Powiatowego W Koszalinie o Wszelkich

zmianach W trakcie eksploatacji pzejścia.

pouczenie
Pozwolenie Wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie
jakichkolwiek robót budowlanych,
Niniejsze pozwolenie Wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania
datszych Wymagań okreś|onych przepisami Ustaw - Prawo ochrony środowiska,
Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody,
Pozwolenie Wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i Urządzeń Wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa Własności i uprawnień osób
trzecich przysługujących Wobec tych nieruchomości i urządzeń-
obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń Wodnoprawnych
na Wykonanie urządzeń Wodnych,
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lJżasadnienie
Pismem Z dnia 05.12.2012 r., znak: s1.4371.271.2012,1, Zarząd Dróg Powiatowych

W Kołobrzegu, Wystąpił do słarosty Kołobrzeskiego o pozwolenia Wodnoprawnego na
Wykonanie Urządzeń regUlacyjnych przy moście na rzece Błotnicy, zalząd Dlóg
PoWiatowych W KołobrzegU jest jednostką organizacyjną Powiatu Kołobrzeskiego,
Wykonującą zadania powiatu zarządząąc drogami powiatowymi, Zgodnie z normą prawną
zawańą w ań, 127 Ust, 7b Prawa Wodnego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
Wodnej, marszałek Województwa albo starosta podlega Wyłączeniu od Załatwienia sprawy,
W której jest Wnioskodawcą. W związku z powższym Dyrektor RZGW W szczecinie
postanowieniem znak: No-5028-6211l12-eo z dnia 19.12.2o12l. Wyznaczył starostę
Koszalińskiego do Załatwienia sprawy,

W dniu 09,01,2013r,, na podstawie ań, 10kpaolazań.127 ust.6 ustawy z dnia 18
lipca 2001 Prawo Wodne, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do pUblicznej
Wiadomości fakt Wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapozaania
się z aktami sprawy iWniesienia uwag. W zakreślonym terminie nie Wpłynęło stanowisko
żadnej ze stron postępowania

Przedmiotem zamierzonej działalności jest Wykonanie urządzeń Wodnych -budowli
regUlacyjnych W postaci ścianki szczelnej Gz4 spiętej górą Wieńcem żelbetowym
W ramach planowanej inwestycji polegającej na przebudowie mostu na rzece Błotnicy
W miejscowości Niemieże, W Wyniku realizacji inwestycji śWiatło mostu nie ulegnie
źadnym zmianom - projektowana ścianka szczelna Wykonana zostanie po trasie
istniejącego Umocnienia przyczółkóW mostu z pali drewnianych, które przewidziane są do
rozbiórki, W ramach pzebUdowy mostu przewiduje się Wymianę nawierzchni asfaltowej na
moście Wraz z Wymianą izolacji i remontem pMy pomostowej z jej Wzmocnieniem oraz
Wykonanie pM przejściowych (najazdowych), W ramach remontu odcinkóW dojazdowych
zosianą one podniesione poprzez Wbudowanie kruszyvva łamanego, na którym zostanie
Wylana Warstwa asfaltowa. Pobocze dróg zostanie WyróWnane oraz zostanie
przeprowadzona gruntowna konserwacja roWóW przydroznych poprzez ich odmulenie, Dla
przedsięWzięcia \Ąydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(decyzja Wójta Gminy siemyśl znak: lTR-ll1.6730,35,2012 z dnia 04-12-2012r.).

zgodnie z an. 7 plł 2 Ustawy z dnia,,16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (Dz,U,
z2006r. Ń 225 poz. 1635) Wnioskodawlą 

'Volniony 
jest z opłaty skarbowej,

od niniejszej decyzji przysłU
Gospodarki Wodnej W szczecinie,
14 dni od daty jej otrzymania,

otrzvmuia:
:L ZDP W Kołobżegl]
2 ZZN,4|UW W szczecinie
3, Użąd Gminyw siemyślu
4, o PZW Koszalin
5- ala

Do W]adorności]
1, RZGW szczecin - kaiasterWodny

Bioąc powższe ilwagę, oPekań jak W sentencji.

je odwołanie do Dyrektora Reglonalnego Zarządu
ośrednictw€m starosty Koszalńskiego, W terminie

Z rrp, S
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]Yiejsce i data:

stalostwo powiatowe
zespół tJz9adniania

Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitów 4-61 78-1oo Kołobrzeg

oPINIA GN.663o.59o,2o12
o uz9odnieniu dokumentacji projektowej

podstawa Drawna wvdan a opini I

",t 
?d pkt 

' """*y. 
d"ia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i ka.tograficzne (t,j, Dz,U, z 2010 r, Nr 193 poż,

Da7 z późn. zm,) óraz § 20 Ust, i rozporządzenia l,Iinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2oo1 r, w sprawie gódezyjnej ewidencjl sieci uzbrojenia Łerenu oraz zespołów użqadnianla dokumentacji
proiektowej (Dz,U, Nr 38 poż,455)

UzGADNIA

Przedmiot UżgodnienlaI przebudowa mostu na rzece Błotnica W ciągu drogi powiatowei
nl33I7z wraz z odcinkami dojazdowymi,

Loka izacjaI
NIEMIEńZE gm. siemyśl, dz.: ast 165l\ l82l' La7, cHARzYNo 9m. siemyśl, dz,: 966

Dlai ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU
78-100 Kołobrzeg ul, GryfitóW 8

Na zlecenie z dnia 24.Io,2012
Data WpływU : 26, 10, 2012 (uZupełn! ańa 05. 12.2012)

1, Uzgodn enie zachowuje WażnoŚĆ przez okres 3 lat od dn a Wydan]a,
2, Uz-godn enie traci WażnoŚĆ gdy inwestor lub organ administrac]i architektoniczno budowlanej
a tak-że organ nadzoru budoWlanego powiadomią o utracie Ważności, zmianie lub uchyleniU
decyzli: o w]arunkach zabudowy,o ustaleniu lokaliżacj] inwestycj celu publicżnego,o zatwieTdzeniu
projektu budoW|anego, o pożWo]eniu na budoWę.
:, w przypadkach ołreślonych W pkt 2) inwestor jest zobowiążany Zawiadomić bezżWłocżn]e

tutejsży Zespół,
ą, fosŹysttle odstępstwa od uzgodnionej doklrmentacji Wymagają dodatkowego uzgodnienia
W tutejsżym Zespole.
5. Prz;d Wejściem W teren należy uzyskać żgodę Właścicieli gruntóW na ułożenie przewodÓW

Uzbrojenja podZi€mnego na ich nieruchomoŚclach,
6. 1ńwestorzy 5ą Óbowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez upraWnione jednostki

WykonaWstwa 9eodezyjnego usytuowania W terenie obiektÓW bL]doWlanych Wymaga]ących
pożWo enia na bl]dowę,
),Po zrealizowaniu obiektu, należy zleclć uprawnionej jednostce WykonaWstwa geodezyjnego
nwentaryżację powykonawcżą (W przypadku przewodÓW podz emnych przed ich zasypaniern),
s.IntegratnąĆŻęść n;niejszego uzgodn enia stanowją mapy z uWidocznionym projektem inWestycj],

s, nostępońanió niezgodne z WW. przep|sami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisów o postępowaniu W sprawach o Wykroczenja (art,48 ust,1 pkt 6 i ust,2 Ustawy)
io, uzgoanien e niniejsze nie dotyczy odnies]enia projektowanych przewodóW do s]eci uzbro]enja
o charrkterże zastrzeżonym, Użqodnienie W tym zakresie należy uzyskać W WojeWódzk m Sztabie
Wojskowym W sZczecinie,

Uwaoi i zaIecenia do oroiektu: Zgodnie z załączoną kopią protokołu
nr GN,653o.59o.2012 z dn]a 3o,1o,2012

Ia

Kołobrzeg, o5,12,zoIz
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Przedmiot uzqodnienia :

PRo
//4 Miejsce i datai Kołobrzeg, dn.-3o.10.2012

T o K ó Ł Nr GN.663o.59o.2o12
uz9 odn ien ia doA u men tacji pae kbw ej

prżebudowa mostu na żece Błotnica W ciągu drogi powiatowei nr 33t7z
wraz z odcinkami dojazdowymi

Lokaljzacja: NIEMIERzEgm,siemyśl

P.ojektant: WIESŁAWKoT

Inwestor: ZARZĄD DRÓG PoWIAToWYCH W KoŁoBRzEGU
78-100 Kołobrzeg Ul. GryfitóW 8
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Przekazać p]ac budowy z udziałem TP s,A. DZiał Wspótpracy Z Pańnerami
Technicznymi Koszalin tel:9,]3 926 950, tax:915 790 833.

Prace W pobliżu urządzeń podziemnych TP S,A. prowadzić ręczn|e Z Zachowaniem
sZc7ególnej osirożlośc:,

PrZy skrzyżowaniąch i zbljżeniach z urządzeniami TP s,A, zachowaó odlegloścj
Wynikąjące z polskich i branżo!łych noIm.

VV mląscach.zbjiżeń i.skfzyżowań z kablami oTK i TKD Zlecić Wytyczenie trasy GT
stare 8ielice tel: 943 425 040. tel. kon: 502 701 813, iax: g43 425'sił.
Przy,niW€Iaąi_re_,e_nJ doprowącilic do Zachowania no,n"ati,rynej glębokości dla
lnlrąstrukturv TP s A

Prżed rozpoczęciem prac ziemnych,
inllaslruklllry TP S.A., metodą pr7ekopu
prace ziemne prowadzić pod nadzorem
plowadzi Dzial Współpracy z Partneram;
fąx: 915 790 833.

Usralió glęookośc Ulożenia podżiemnej
p.obnego. W sżcZególnyc l przypadkacn

pracown,la TP s.A. Nadżó. nad pracaTli
Tech.icz.lymi Koszalin te,: 913 926 9501,

7. Przed .zasypanlem skrzyżowań plojektowanej inflastruKury z urządżeniami TP S.A,
ż9losić ter fąkl celem sprawdżenia poprawlośc' Wykonąria prać.

8, Nie ujawnjone na p]ansżąch koordynacy|nych ko.,żje z uząozenia-l TP S.A,, nrożna
usUnąc po Użyskaniu zgody TP s,A,. na $,yĘczly koszr llWestora.

9, Uszkodzenia infrastruldury powstałe W trąkcie prąc żiemnych, będą naprawione nauyĘczhy koszt l nwestora.

10.Dokonąc regllacji WłazU i pokryW stJdni 
^ablowych, 

do poziomu Wvznaczonegopże_z projeklowane Eędne Wysokościowe. FegUlacja i Wy"]'ana uszhodzonyóh
W lraKcle prac elernentóW studni na koszt lrWestora,

11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowió W odlegiości, co nąjmniej o,5m od
studni tJędących Własnością TP S.A. Za;howac miniminr o,sm pizy ńlizeliacn
z lsinląącą kąnalizacia kablowa TP s.A,

'' |.u :_ilp]: 
wykonawstwerralezi zastosowac pokrywy stud.i kablovr,ych z logo 1.1nym

od UZyWanego przez TP S.A.
13, zakańczenię żadania inwestycyjnego Wymagą Zgłoszenia do TP S,A, DZiał

vvspoĘrący ż Partnerami Technicznymi Kosząljn tel; 9,13 926 950,,fax: 915 79o 833,ce]em Lczesinictwa w odb]orze i sp.awdzenia p-aw:Otowoici *yt onuniu pru"
W poblizu infrastrUklury/ nadziemnej ipodziemnej'TP s.Ą,

czAaf

Mirosław kaczorek

126 580

,1źliń zrlka

lo zgołknś( l oryginnhł

' : :I I



-:

]

[,/

i .l:/
+.Ę.iff;;łjiJ.,,T i

_ ]_:r:.r,iił-P€,r-ł1_ ' / -]-

ż



4]

+

,L.],r-
J,]-l

o^J.)Łv| ć

a_

Fl-T T.l l r

!,il_,
c _ iil
-.*Ę;---_'-iL]

fi
ir

4)ii,
fr,, eś

.. ujilai.li\ ,nj]ll ir., ^-ó -ń,_r! l\, bb )O. 3



MAPA Da CELóW PROJEKTOWYCH
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DOKUMENT AUTORYZACYJNY IV]APY W POSTACl
NUlMERYCZNEJ

Nazwa adres i dane kontaktowe jednostk Wykonawst\ea
geodeżyjnego
NAVI - GLoB

system l nf ormacji Prżestrżennej
mgr inż. Maciej Pukaluk

ul. Wylotowa 87D/U2, 78_,100 Kołobrżeg

Woj, zachodniopomorskie
powiat i kołobrzeski
Jedn.ewidencyjna : siemyśl
obĘb: Niemieże
obiekt: dz.83,85,966

SKALA:1:500
MAPĘ WYKoNAŁ :

ali l_ ,] ,]]:
Wykonano W ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej w
staroshłie PoWiatowym W Kołobźegu pod numerem
KERG 062-20612012 Kś lóh :521ol2o12
Mapa zosta]a zaktual zowana W zakTes e oznaczonym nią ..

Powieżchnia aktua żaC 3 4929 ha
Uk]ad wspólzędnyclr plaskch:2000 sirela 5 wsokośc owy pozjom odnsienia Kronsztadt 1986

oplacow?nie zńajd uje §ię na 1 nośniku danych typu cD_R, st noMącym jed€n kompletmapy
llość pżekażyMnych kom pletów nośników d la żamawiającego i 1

llość pżel.€żyMnych kom pletów nośników d la §tarostwa PoMatowego i 1

NazM lolderu/ plikow

FoLDER:siemyśl

1.1 2 9,]5 453

Łącżna żałańoŚĆ p|yty 2 916 067

- plikj mapy W formatach :

DXF

ZAWARTosc NosNlKA :

Nośniki danych mają żakońcżone ńultisesje : TAK
Na etykiecie każdego orygiń3lńego nośnika znajdująsię iokreślenie położenia obiektu (gmina, oblęb, dżiałka), pieeęć firmoM łykonawcy
opracoMnia, piedęĆ starostwa PoMatorego, pieeęć ża zqodność z olginalem oGz numer KERG

Nośniki zanumeromno kolejno numeEmiod {cD nl1} do {cD nl2}, pży czym pieMży żnajduje się w powiatówy m żasobie qeodażyjnym

Dokumentłystawjono w 2 egzemplażach po jednym dla kaźdego kompletu nośników

Tylko orginalnie poświadczona płyta wEż ż oryginałem niniejszej autoryźacji stanowią rękojmę żgodności danych pżyjętych do Państworego
zasob,] Geodeźyjneo_Kańog€iicznego

zakaz nieautoryżoMnego kopioMnia nośników w cżęści jak iw calości pod ryqorem żłamania prawautorskich

W zakresie opracoMnia grunty niesąobciążone
slużebnościami gruntowymi,

(Rozpożądżen]e Min sira s W. A, zdn a9-11-2a11l

Rożdż 5 § 80 pkt 4)
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