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Usługi Projektowe 
mgr inż. Łagan Zbigniew 
UL Głowackiego 34a 
33-300 Nowy Sącz 
mgr inż. Wiesław Przyborowski 
Gorlice ul Długosza 23 

Nowy Sącz 30.07 2009 R 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZJĄCEGO 

My niżej podpisani mgr inż. Łagan Zbigniew 
Zamieszkały Moszczenica Niżna 183 33-340 Stary Sącz 
Nr uprawnień budowlanych GAS 834-A-53/82, GPA -7342-120/94 

sprawdzający mgr inż. Wiesław Przyborowski 
zamieszkały Gorlice ul Długosza 23 
nr uprawnień budowlanych GPA -7342-237/94 

Oświadczamy ,że „ 'Projekt budowlany przekroczeń oraz umieszczenia w pasie drogi 
krajowej DK75 odcinek Nowy Sącz - Krynica-Zdrój projektowanej rozbudowy 
rurociągów rozdzielczych, przyłączy, kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, 
przepompowni ścieków=, zasilań eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna (część), Nowa 
Wieś i Roztoka Wielka (część), gm. Łabowa, powiat Nowy Sącz, woj. małopolskie" 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Nowy Sącz 10.06.2016 r. 

Podpisy 

1. 

2. 

,,,.,,. ltwł. J!!tJlgntew tauan 
upr. nr GAS°l34tA·53/82 oraz GPA „ o· 
rządza~ia dokumentacji wykon . ·1342-120/94 do apo
Wodnei. rnstalacji sani!.' 8l8Cł w/xJ nadkaz. W zakr. QOSl>Od. 
1nst.-111t. w Zaki. oc:nr śrOd oraz k' ·• n. wewn. I zewn. 
RZECZOZNAWCA „; " ietownika bud. i robót 
w wodę i kanallzacji ZB!<r. •nż wo~. 6r6dfąd„ zaopatrŻ 

UL. GŁOWACKIEGb ~hnołogli 1 organizacji robót 
~:i.aoo No:.ivt~Ą~~a> 4414202 

mg_r inż. Wiesław Przyborowsl<.i 
Stwierdzenie Przygotowania 'zawodoweg.o 

do wykonywnia 
~AMOD~IELN.~~ ~UNKCJI PROJEKTANTA 

W speCJalnosc1: insta lacyjno-inżynieryjnej 
N r GPA-73142-237/94 
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Za zgodność 
ODPISU z OO'f G\NP..ŁEM 
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MAŁOPOLSKA 
OKRĘGOWA 
I Z B A 
INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

• WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE 

• - . 

Kraków 13 listopada 2015 r 
' ....• ..... . . . . . „ ........... . 

Zaświadczenie 

Pan/Pani.„.„~bigniew Łagan ····················· ···· ·············· ····· ····· ···· ··············· ·················· ·· 

miejsce zamieszkania Moszczen ica Niżna 183 ···················· ····· ········· ····· ··························· ······ ···· 

33-340 Stary Sącz 
• .. „ . • . „ .. „ ....... „ .„ „„ .... „.„ .... „ ....... „ ...... .. „ . . . „ . „ ..... „ . . .. . . . .. . ... „ ... „ .. . .... „„ . 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby I nżynierów Budownictwa 

MAP/IS/2928/01 
o numerze ewidencyjnym .. „ „ .. „ „ „. „„. „„. „. „ „ .. „ „ „ „ „ .. „ „ „„ ... „. „ „ „ „ . 

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywi lnej. 

N' · · · · d · . . . 1 stycznia 2016 r. m1eisze zasw1a cze nie i est wazne od dnia „ „ „. „ „ ... „. „ .. „ .. „„ .. „„ „ 

· PRZEW O ONtCZ~C'I' FI AOY 
31 grudnia 2016 r. MAtOPOLSK~J OK~(°')GOWEJ IZBY 

do dnia ........... .......... „ ......... „... ... -'m~ . 
dr Inż. StanisWw KrJrczmArc:r'lk 

...... „ . . . . . .................... .............. „ 
( pieczęl i podpis przewodniczącego 0118) 
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Na P~~ 1 .. wie art. 123 KP ... decy;:j~ nini~jsu mote b)'i: uskariona - u pośrednict"·"m \i.'ojewod 
Nowosądec!d ego do ~:inistra GospoJarki Prteslrzcnnej i Budow nictw a, w terruinic H dni od_ ó:, 

· ltl do:~·:ienia . 

· 1P?"'':_.;1t 1 ~g;~·~ lo:c..13 - mo 

'L v;: . Vic;j~v: c c! ·: 

w .i:t' i::I a,·· "2~· · ·'· .. ,.,f.a 
Oyr•'•1->'v,.. ,~ " '' f-i>ISU 

r~.:."''"\+n-' •' AJi:rw1 . „, 
A1'hi\t ".ł V:o\ tWUo t~d 

·-ącz, -

MALO POLSKA 
OKR EGO WA 
I Z , B A 
INŻYN IE RÓW 

·BUDOWNICTWA 

Zaświadc·zenie 

~ 5 grudnia 2015 r 
f<rcików, .. .... ... „ .. . . . . . .. . „ . . .. . 

Wiesław Przyborowski 
Pan/Pani .... „„ .. „.„ .. . „„„„ .. .... .. „ . .. . .... . ..... . .. „ . . . . ....... ... „ ...... „„ . . . ..... ..... „ 

miejsce zamieszkan· ul. Długosza 23 13. „ .. . . . . . ....... .. „ ... ... .... ... . .. . . „„ ... • . . „ ..... „ .... . .. „ . „„ . . . . 

, "' 38-300 Gorlice 
··· ·· ······· ··········· ··· ··· ··· ···· ·· ········· ···· ···· ····· ·················· ·· ······· ·· ···················· ·· 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym . „~AP/B0/3260/01 ······ ······ ········ ·· ··· ················· ······ ···· ············ 

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1 stycznia 2016 r. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia „„„ „ „ . „.„„„„ . . „„. „ .. „ . 

odność d d. 31grudn ia2016r 
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(p;eczQć i podpis przewcdnicz;;cego 0 118) 



.Wojewoda Małopolski@ 

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH „ PRO- INWEST1" 
Ul. Głowackiego 34a 
33-300 Nowy Sącz 

Tel. 18/441-42-82 

: ; t .11ERDZAM PROJEKT BUDOWtANT ____ --, 

DECYZJĄ Z DNIA .?~!fi. .... 0.9.: ... ~ .. °. ..... @. ,f l~ lĄ' 
ZNAK .. W.L::il.! .. }g~.~.:„1.~:„ .l.:.:«.?~6. j) 

INWESTOR 

Urząd Gminy Łabowa 
Łabowa 38 
33-336 Łabowa i 

I -------1 mgr inż. arch. Barbara Ra ka 
NAZWA OPRACOWANIA StarszyinspektorWqjew6dzki 

P . k b d I k . w.Wydziale Infrastrukturv d . k . . OK roJe t u ow any prze roczen oraz umieszczenia w pasie rogi raJOWeJ 
I 75 odcinek Nowy Sącz- Krynica projektowaną Rozbudową rurociągów 1 

rozdzielczych przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznych przepompowni I 
i 

ścieków zasilań eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna( część) Nowa Wieś i !' 

Roztoka Wielka (część) gmina Łabowa powiat Nowy Sacz woj. małopolskie I 
realizowana na działkach: I 
393 obręb Łabowa 1 

221/1,231,302,308,345 506,592/1,593 obręb Nowa Wieś 
16/1,17 obręb Roztoka W.elka 

..... 
Kategoria obiektu XXVI 

I ----------·-1 
PODSTAWA OPRACOWANIA DATA WYKONANIA I 

UMOWA NOWY SĄCZ marzec 2016 r. 

PROJEKTANT 

mgr inż . Zbigniew Łagan 

SPRAWDZAJĄCY . ' 

mgr inż. Wiesław Przyborowski 
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rWojewoda Małopolłlkl ... 

OPIS PROJEKTU PRZEKROCZEŃ DROGI KRAJOWEJ ORAZ U.SYTUOWANIA W PASIE DROGI 
KRAJOWEJ OK NR 75 W MIEJCOWOSCI ŁABOWA WYZNA , NOWA WIES, ROZTOKA WIELKA 
GMINA ŁABOWA PROJEKTOWANYMI RUROCIĄGAMI ROZDZ!ELCZYMI I TŁOCZNYMI 
KANALIZACJI SANITARr~EJ W DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 
OBRĘB ŁABOWA WYZNA DZ 393 
OBRĘB NOWA WIEŚ DZ 345,308,302„506,231,221/1 
OBREB NOWA WIEŚ 592/1, 593 PRZEJŚCIE WZDŁUŻ DZIAŁEK 
OBRĘB ROZTOKA WIELKA DZ NR 16/1,17 

1.Podstawa opracowania 

zlecenie na opracowanie projektu Rozbudowy rurociągów rozdzielczych , przyłączy, 

pompowni ścieków rurociągów tłocznych ,zasilania eNN przepompowni ścieków w 
miejscowościach Łabowa Wyżna ( czesc), Nowa Wieś , Roztoka Wielka ( część) gmina 
Łabowa 
mapa sytuacyjno -wysokościowa w skali 1 :500 z projektem zagospodarowania terenu 
projektowanych przekroczeń oraz usytuowania kanalizacji w pasie drogi krajowej OK 75 
wizja terenowa 

1A 

przepisy 

Zestawienie zawartości opracowania . 

Część opisowa projektu budowlanego 
Informacja BIOZ 
Uprawnienia oraz izba projektanta i sprawdzającego 
Uzgodnienia i decyzje 

Cześć rysunkowa 
Orientacja 
projekty zagospodarowania terenu przekroczeń 
profile poprzeczne przekroczeń 
rysunek studni betonowej śr 1000 mm z włazem ciężkim 
rysunek studni z tworzyw śr 600 mm 

2. Opis projektowanych przejść drogowych 

str 1-4 
str 5-9 
str10-1 1 
str 12- 13 

rys nr 1 
rys nr 2-9 
rys nr 10-12 
rys nr 1A 
rys nr 2A 

W związku z koniecznością podłączenia do systemu kanalizacji san itarnej istniejących budynków 
mieszkalnych leżących po lewej ,lub prawej stronie drogi krajowej nr 75 Branice - Krynica odcinek -
Nowy Sącz- Krynica w miejscowościach Łabowa Wyżna , Nowa Wieś , Roztoka Wielka Gmina 
Łabowa 
zaprojektowano przekroczenia metodą przewiertu ,lub przepychu oraz usytuowanie projektowanych 
elementów kanalizacji sanitarnej w pasie działek o numerze ewidencyjnym 592/1 .593 obręb Nowa 
Wieś gmina Łabowa oznaczonych jako: 
- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+51 8 
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558 
- przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558 
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+ 755 
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209 
- przekroczenie poprzeczn~ nr 5 w km 86+550 
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918 
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900 
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049 
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472 
- przekroczenie poprzeczne nr 1 O w km 90+036 
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091 
- przebieg wzdłuż w obszarze działk i 592/1 obręb Nowa Wieś 
- przebieg wzdłuż w obszarze działk i 593 obręb Nowa Wieś 



_Wojewoda Małopolski 

Droga Krajowa nr 75 znajduje się jw administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 
Krakowie ul Mogilska 25 
Wykonanie przejść zaprojektowano metodą przewiertu lub przepychu bez naruszania nawierzchni 
drogowej oraz warstw podbudowy. Zgodnie z wydaną decyzją znak O.KR.Z-3.4341.1246.2015.jp.2 z 
dnia 24 .11 201 5 oraz prawem do dysponowania terenem na cele budowlane wydanym przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul Mogilska 25 za pismem znak : 
O.KR.Z-3.4341 .1 246.2015.jp3. z dnia 30.11 2015 r dla działek : 
- obręb Łabowa dz nr 393 
- obręb Nowa Wieś dz 345,308,302.506,231 .221 /1. 592/1 593 
- Obręb Roztoka wielka dz 16/1, 17 

Przekroczenie poprzeczne nr 1 km 84+558 m Łabowa należy zreal izować poprzez wykonanie 
przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L- 42.0 m Rurę przewodową PCV śr 

20015.9 mm na leży wprowadzić na płozach fiirmy Integra typ EC na końcówkach zastosować 
manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zloka lizować po lewej j stronie drogi nr OK 75 
Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zapr .Jjektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy Studnie kanalizacji zlokalizowano w odi min 1,0 m od .linii rozgraniczajacych 

Przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558 m Łabowa należy zreal izować poprzez wykonanie 
przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości I - 42,0 m m Rurę przewodową PE ś r 

160/9,5 mm ( rurociąg tłoczny z pompowni P7 należy wprowadzić r.a płozach firmy Integra typ EC na 
końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą prze~~rtu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy ' 

Przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755 m Nowa Wieś należy z realizować poprzez 
wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 36.0 rn m Rurę 
przewodową PCV 200 15,9 mm należy wprowadzić na płozach firmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej 

wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przej::;cia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209 m Nowa Wieś nc. :eży zrealizować poprzez 
wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339.6/8 mm długości L 50.0 m m Rurę 
izastosować manszety uni·versalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi r.r 75 Końcówk i rury osłonowej 

wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez narusLania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550 m Nowa Wieś należy zreal izować poprzez 
wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm di..igości L 26.5 m m Rurę 
przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach firmy lntęgra typ EC na końcówkach 

zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówk i rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy f 

Usytuowanie w pasie drogi krajowej DK 75 kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami S1-
S5 oraz wyjścia ze studni S2 w kierunku Kościoła oraz ze studni S3 w kierunku osiedla . 

•) 
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Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Usytuowanie w pasie drogi krajowej OK 75 kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami S1-
S5 oraz wyjścia ze studni 52 w kierunku Kościoła oraz ze studni 53 w kierunku osiedla . 
Pas drogowy drogi krajowej w miejscu lokalizacji jest znacznie poszerzony z uwagi na istniejący 

stary przebieg drogi krajowej OK 75 lokalizacja odcinka kanalizacj i na dz 592/1 obręb Nowa Wieś w 
km 87+515- 87+634 ru ra przewodowa PCV 200/5,9 mm oraz studnie betonowe śr 1000mm 

Usytuowanie w pasie drogi krajowej DK 75 kanału grawitacyj.iego pomiędzy studniami T5-T6 
Pas drogowy drogi krajowej w miejscu lokalizacj i kanalizacji na dz 593 obręb Nowa Wieś Rurociąg 
grawitacyjny w km 87+088- 87+146 rura przewodowa PCV 200/5,9 mm oraz studnie betonowe śr 
1000mm 

Przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918 m Nowa Wieś na!eży zrea l izować poprzez 
wykonanie przewiertu w ru,rze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 34,0 m m Rurę 

przewodową PCV 20015,9 mm należy wprowadzić na płozach firmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej 

wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Przekroczenie poprzeczr,e nr 7 w km 88+900 m Nowa Wieś należy zrea l izować poprzez 
wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śi:,;339 , 6/8 mm długości L 30,50 m m Rurę 

przewodową PE 160/,9,5 mm należy wprowadzić ha płozach firmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi r.r 75 Końcówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Z Przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049 m Nowa Wieś i1ależy zrealizować poprzez 
wykonan ie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 47,50 m m Rurę 
przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach firmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówk i rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchn i drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez 
wykonan ie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 37,0 m m Rurę 
przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach fi rmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową nale~y zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Przekroczenie poprzeczne nr 1 O w km 90+036 m Roztoka Wielka EC na koficówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Koricówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

„ 
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Przekroczenie poprzeczr.e nr 11 w km 90+091 m Roztoka Wielka należy zrealizować poprzez 
wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 33,0 m m Rurę 
przewodową PCV 200 15,9 mm należy wprowadzić na płozach firmy Integra typ EC na końcówkach 
zastosować manszety uniwersalne typ „U"szt 2 
Komorę przewiertową na leży zlokalizować po lewej j stronie drogi nr 75 · Końcówki rury osłonowej 
wyprowadzono 1,0 m poz2 pas drogowy 
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz 
warstw podbudowy 

Zaprojektowane przejścia spełniają następujące warunki techniczne: 
końcówki rury ochronnej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy 
zachowano minimalne zagłębienie 1, 5 m od osi drogi do wierzchu rury osłonowej 
zachowano minimalne zagłębienie 0,6 m pod dnem rowów odwadn iających 

rury przewodowe w rurze osłonowej na płozach firmy Integra 
zamknięcia końcówek rur należy wykonać przy pomocy manszetów uni·.versalnych Integra 
komorę przewiertowe -zlokalizowano na działkach stanowiącej własność osób fizycznych 

Inwestor Gmina Łabowa posiada umowę na dysponowanie terenem na cele budowlane dla 
realizacji sieci kanalizacyjnej oraz projekto'ł{anych przekroczeń 

Stosownie do warunków określonych w decyzji znak O.KR.Z-3.4341.1·246.2015.jp.2 rozpoczęcie 
prac należy zgłosić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Nowy Sącz 33-
386 Podegrodzie oraz należy uzyskać zezwolen ie w/w Rejonu na zajęcie pasa w celu 
umieszczenia urządzen ia z naliczeniem stosownych opłat za t·rnieszczenie urządzenia nie 
związanego z funkcjor.owaniem drogi ( opłaty roczne ) oraz za prowadzenie robót w pasie 
drogowym zgodnie z art. 39 ust3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity DZ U z 2015 
poz 460 ze zmianami 

Po wykonaniu wykopu dla komory przewiertowej o wymiarach 2x4,0 m głębokość 3,0 m należy 
umocn ić ściany wykop'J poprzez szalunek pełny balami lub systemowy. Odkład z wykopu na leży 
odsunąć _na od ległość min 3,0 m od górnej krawędzi komory. 
W tylnej części komory należy zamontować ścianę oporową. Dno wykopu wyłożyć płytami 
betonowymi. W celu umożl iwienia dojścia pracowników do komory należy wykonać drewniane 
schodnie. Do przygotowanej komory należy wprowadzić urządzenie przewiertowe z prowadnicą. 

Po zakończeniu prac i ułożen i u rur przewodowych miejsce prac należy zasypać urobkiem z 
ubiciem warstwami oraz uporządkować teren prac 

Obszar oddziaływania inwestycji dla zdania Przekroczenia drogi krajowej DK 75 odcinek Nowy 

Sącz - Krynica p;ojektowaną rozbudową rurociągów rozdzielczyc.h kanalizacji sanitarnej 

rurociągów tłocznych , przepompowni ścieków zasilań eNN,dla miejscowości Łabowa Wyżna , ( 

część) Nowa Wieś, Roztoka Wielka część gmina Łabowa powiat l'lowy Sącz woj . małopolskie 

1. Obszar oddziaływa nia ir.westycji mie.ści,s i ę w obrębie działek objętych postępowaniem 
Obręb Łabowa dz 393 

Opręb Nowa Wieś 221/1,231,302,308,345,506,592/2,593 

Obręb Roztoka Wielka 16/1, 17 

2. Obszar oddz iaływania inwestycji ustalono na podstawie art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 

1985 „ o drogach publicznych oraz decyzji Generalnego Dyrektora 1 Dróg Krajowych i Autostrad 

Zna k O.KR.Z-3.4341.12.8.2016 .jp.2 z dnia 20.04.2016 oraz Znak O.KR.Z-3.4341.12.46.2015 .jp.3 z 

dnia 30.11.2015 

Marzec 2016 

.:j. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA DLA PROJEKTU 
PRZEKROCZENIA DROGI KRAJOWEJ NR 75 KRYNICA BRANICE ODCINEK 
NOWY SĄCZ- KRYNICA METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ORAZ 
USYTUOWANIE W PASIE DROGI KRAJOWEJ ODCINKÓW W KM 
PROJEKTOWANYMI RUROCIĄGAMI ROZDIZELCZYMI I TLOCZNYMI 
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI LABOWA WYZNA (CZĘŚĆ) 
NOWA WIES I ROZTOKA WIELKA (CZĘŚĆ) GMINA t..ABOWA 

- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+518 
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558 
- przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558 ,'."-' 
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755 
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209 
- przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550 
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918 
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900 
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049 
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472 
- przekroczenie poprzeczne nr 10 w km 90+036 
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091 
- przebieg wzdłuż w obszarze działk i 592/1 obręb Nowa Wieś 

- przebieg wzdłuż w obszarze działki 593 obręb Nowa Wieś 

Opracował mgr inż Łagan Zbigniew 

Część opisowa: 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realiz:::icji poszczególnych 
obiektów 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie granic acministracyjnych miejscowości 
Łabowa wyzna ( część Nowa Wieś , Roztoka Wielka (część ) gmina Łabowa woj.małopolskie 
Projektowana trasa rurociągów rozdzielczych i tłocznych obejmuje tereny położone po prawej 
lewej stron ie :drogi krajowej nr OK 75 Krynica - Branice odcinek Nowy Sącz- Krynica z 
odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanaliza ~ji w miejscowości Łabowa na 
oczyszczal nię w miejscowości Maciejowa 
Zaprojektowar)O przekroczenia 

- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+518 
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558 
- przekroczenie poprzeczn~ nr 2 w km 84+558 
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+ 755 
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209 
- przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550 
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918 
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900 
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049 
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472 
- przekroczenie poprzeczne nr 1 O w km 90+036 
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091 
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 592/1 obręb Nowa Wieś 
- przebieg wzdłuż w obsz<..rze działki 593 obręb Nowa Wieś 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na obszarze objętym projektem sieci wodociągowej występują następujące obiekty budowlane: 

droga krajowa nr 75 krynica Branice odcinek Nowy Sącz- f<'rynica 
budynki mieszkalne jednorodzinne 
budynki gospodarcze 
drogi gminne 
wodociągi indywidualne 
gazociągi) średnioprężne i niskoprężne 
lokalne kanalizacje 
linie eNN kablowe i napowietrzne 

3 .. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwE_j 
zdrowia ludzi 

realizacja robót ziemnych i montażowych kanalizacji sanitarnych, ru rociągów tłocznych , kabl i 
zasi lających oraz przepompowni ścieków 

skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego 
skrzyżowanie ruro ~iągów kanalizacyjnych j z drogą krajową nr DK 75 
drogi gminne 
drogi powiatowe 
wodociągi 
gazociągi średnioprężne i niskoprężne 
lokalne kanalizacje 
linie eNN kablowe i napowietrzne 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń wystepujących podczas realizac11 robóJ 
budowlanych określa jące skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Realizacja projektowanej kanalizacji może stwarzać następujące rodzaje zagrożenia zagrożenia : 

6 
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Lp Rodzai robót Grupa wysokiego ryzyka ----r 1. Robot ziemne wykopy Zagrożenia związane z 
Wykonywane ręcznie i realizacją prac w 
sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie czynnej linii I I tym wykonanie kolejowej oraz związane 
przekroczenia metodą z ruchem pojazdów I 

I ! 
I bezwykopową Flow Tex 

~--------
2. Roboty 

-+---------------------~ 
związane z Zagrożenia związane z I 

I 

zabezpieczeniem wykopów wykonaniem I 
; 

zabezpieczeń 

I szalowanie wykopów 
-t-

_ _ _ __ _ _____ I 

3 Roboty montażowe sieci Prace związane z 
I wodociągowej montażem podłoży rur I I 

i oraz obsypu rur ~ 
kanal1zacvinvch 

4 _ Roboty ziemne związane z Roboty wykonywan~- - --- -
- --------- --- ---1 

zasypami sąsiedztwie pracy i 
sprzętu mechaniczne o 1 

5_ Roboty prowadzone w Zagrożenia związane z 
--------- ------1 

sąsiedztwie dróg ruchem pojazdów 
I 

! 
powiatowych i qminnych mechanicznych 

6. Roboty prowadzone w Zachowanie stref j 
sąsiedztwie linii bezpieczeństwa od I 

----------1 
napowietrznych WN i SN przewodów linii 

I 
I 
' +--7_ Roboty prowadzone w Zagrożen ia związane z I 

I 
- - -------------1 

sąsiedztwie kabli eNN oraz możliwością UJ:Zkodzeń _ i 
linii napowietrznych porazenia ' energią 

1 
I 
I 

I 
I 

8 
- --- ----·--- ---·-- ----.. Zagrożenia związane z -------1-- -

elektryczną ~ , 
Skrzyżowania z 
gazociągami S- prężnymi i możliwością uszkodzeń I 
niskop rężnymi gazociągów i ! 

możliwością wybuchu i l 

AJ dla osób postronnych 
B/ dla osób realizujących prace budowlane 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do real izacji robót 
szczególnie niebezpiecznyi::h 

Należy wyróżnić następujące rodzaje i nstruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót: 

AJ Instruktaż ogólny prowadzony przez osoby funkcyjne na budowie ( kierownik budowy, kierownik 
robót) osoby te muszą posiadać aktualne szkolenie BHP Ili stopnia i winny zapoznać pracowników 
z terenem wykonywania prac w szczególności dla wykonywania prac w obrębie dróg krajowych 
prace te zgodnie z warunkami winny być wykonywane pod nadzore. n GDKIA oddzi ał w Podegrodziu 
z warunkami gruntowo- wodnymi 
rodzajami prac 
z warunkami uzgodn ień administratorów urządzeń podziemnych 
sposobami oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac 
możliwościami wystąpienia zagrożeń 

obov.viązku stosowania spr...:ętu ochrony osobistej oraz z przepisami BHP I 
poinformowanie o numerach telefonów alarmowych na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych 
dostępie do środków komunikacji publicznej telefonów 
miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy 
obowiązku stosowania zabezpieczeń 
sprawdzić umiejętność udzielania I pomocy 

7 
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B/ instruktaż stanowiskowy ( przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i dopuszczenie do pracy 
należy odnotować w dzienniku budowy) szkolenie pracowników w zakresie 

Przed przystąpieniem do prac w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

szczegółowy instruktaż stanowiskowy ,gdzie należy wyznaczyć zad;::inia dla poszczególnych osób 
Zapoznać z występującymi zagrożeniami 
Wyznaczyć zadania i osoby nadzorujące oraz realizujące prace 
Dokonać podziału zadań oraz powtórzyć informacje wyszczególnione w punkcie A 

6. Środki techniczne i organizacv1ne, zapobieqające niebezpieczeństwom wynikaiacvm z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub ich sąsiedztwie w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację ną_ 
wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń 

Zestawienie ujęto w tabeli 

Lp Rodzaj robót Grupa wysokiego ryzyka 

1. Robot ziemne wykopy Zagrożenia związane z 
Wykonywane ręcznie i Zagrożenia zv~_lązane z 
sprzętem mechanicznym w realizacją prac w 
tym wykonanie sąsiedztwie drogi 
przekroczenia metodą krajowej oraz związane z 
bezwykopową ruchem pojazdów 

kołowych 

2. Roboty związane z Zagrożenia związane z 
zabezpieczeniem wykopów wykonaniem 

zabezpieczeń 

szalowanie wykopów 

3 Roboty montażowe sieci Prace związane z 
wodociągowej montażem podłoży rur 

studni oraz obsyp u 
wodociągu 

4. Roboty ziemne zwil'_zane z Roboty wykonywane w 
zasypami sąsiedztwie pracy 

sprzętu mechanicznego 

- --
5. Roboty prowadzone w Zagrożenia związane z 

sąsiedztwie dróg, ruchem pojazdów 
powiatowych i gminnych mechanicznych 

środki techniczne 

Stosowanie szkolenie 
oraz zastosowanie, 
oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac w 
dzie11 i w porze nocnej 

Użycie sprawnego i 
odpowiedniego 
sprzętu ( dźwi gi ) 

Stosowanie 
zabezpieczeń 

wykopów poprzez 
szalowanie szalunki 
inwentaryzowane 
wykonanie schodni, 
oznakowanie miejsca 
prowadzenia prac 
oznakowanie miejsca 
prov.'adzenia prac w 
dzier'l i w porze nocnej 

oznc.kowanie miejsca 
prowadzenia prąc w 
dzień i w porze nocnej 
( ustawienie zapór 
oraz znaków 
drogowych) 

środki 

organizac ~e 
Szkolenie, 
kolejność 

realizacji p rac 
hrony Sprzęt oc 

osobistej 
instruktaż 

stanowisk ~ 
~~~~~~y I 

Przeszkol 
Sprzęt OC 

osobistej 
Sprzęt OC hrony I 
osobiste· ~---1 Szkolenie, 
kolejność 

realizacj i p rac I 
hrony I Sprzęt OC 

osobistej 
instruktaż 
stanowisk owy 

Szkolenie, 

prac I 
hrony 

kolejność 

realizacji 
Sprzęt OC 

osobistej 
instruktaż 

stanowisk 
Szkolenie, 
kolejność 
realizacji prac 

hrony Sprzęt OC 

osobistej 
i nstruktaż 

stanowisk ovyy_ __ 



Wojewoda Małopolski 

6 .. Roboty prowadzone w Zachowanie stref I Wyznaczenie stref Szkolen;e , J 
sąsiedztwie linii bezpieczeństwa od I niebezpiecznych kolejność 
napowietrznych SN przewodów linii zachowan ie realizacji prac 

1 od ległości od Sprzęt ochrony 
przewodów osobistej 

instruktaż 

stanowisk<?~ 
8. Roboty prowadzone w Zagrożenia związane z Wyz~aczenie Szkolenie, 

sąsiedztwie kabli eNN i linii możliwością uszkodzeń i polozenia kabli przez kolejność 
napowietrznych porażen ia energ ią wykrywacze realizacji prac 

elektryczną ozne:ikowanie miejsca Sprzęt ochrony 
praca pod nadzorem osobistej 
adm.nistratora instruktaż I stanowiskOW}' 

I 8 Skrzyżowania z Zagrożenia związane z Wyznaczenie Szkolenie , 
gazociągami i S- pręznym i możliwością uszkodzeń położenia gazociągów kolejność I 
i niskoprężnymi gazociągów i przez wykrywacze realizacji prac I 

I 
możliwością wybuchu oznakowanie miejsca Sprzęt ochrony ! 

praca pod nadzorem osobistej ! 
administratora instruktaż I 

stanowisko~ 

9 



6630/105012016 

.Woj~;oda. MaloonlcL-L 
Nowy :sącz, are ro.W'.2016 r. 

STAROSTA NOWOSĄDECKI 
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka I, tel. (O 18) 41-41-652, 653 , fax (O 18) 41-41 -
888 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

W SPRAWIE NR 6630/1050/2016 

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2015 r„ poz. 520 z późn. zm.) 

Przedmiot narady: TRASA SIECI KANAL.SANITARNEJ Z WYJSCIAMI POZA PAS DROGOWY, 
PRZEPOMPOWNIE Z PRZYŁ. KABL. NN , RUROCIĄG TŁOCZNY, 

Lokalizacja: Łabowa Nowa Wieś gm.Łabowa 
Wnioskodawca: GMINA ŁABOWA 

33-336 Łabowa 38 
Mieisce narady: Nowy Sącz 
Sposób przeprowadz.: stacjonarny 
Data wpływu: 08.08.2016 
Data narady: I 0.08.2016 

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej 
---- ·-- ·---- ----

Lo Nazwa instvtuc_ji Uwagi 
I GENERALNY DYREKTOR - Decyzja znak O.K.R.Z-3.4341.12.46.2015.jp.2 z dn. 24.11 .2015 r. oraz 

DRÓG KRAJOWYCH I decyzja znak O.KR.Z-3.4341.12.8.2016.jp.2 z dnia 20.04.2016 r. 
AUTOSTRAD W KRAKOWIE. 

-

12 ORANGE POLSKA - Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym 
DOSTARCZANIE I SERWIS zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
USŁUG, DZIAŁ EWIDENCJI l - Prace w pobliżu urządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać 
ZARZĄDZANIA DANYMI O ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel. 
INFRASTRUKTURZE 18 4440803 z wcześniejszym powiadomieniem. 
KRAKÓW - Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyż. i zbliżeń do 

urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska 
zakończony protokołem. 

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe niewłaściwego prowadzenia robót 
i niezgodne z uzgodnienia będą traktowane jako awarie i usuwane na 
koszt Inwestora. 

- ~achować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu 
budowlanego w czasie zagęszczenia terenu w miejscach ułożenia sieci 
teletechniq:nej z powodu możliwośc i ich uszkodzenia. 

- Istniejącą sieć telekomun ikacyjną w miejscu skrzyżowania lub zbliżeń 
zabezpieczyć rurami ochronnymi AROT 160 PS na koszt Inwestora. 

- Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie : 
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac na sieci Orange Polska 

bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie 

zgłaszane 9rg'.lnom ścigania. 
I 

I 3 POWIATOWY ZARZĄD DROG - Decyzja znak PZD.ZP.44Il.U.43.2016.BS z dnia 08.04.2016 r. 
W N.SĄCZU 

4 REJON DYSTRYBUCJI GAZU - Zaprojektować i zrealizować zadanie zgodnie z zapisami_zawartymi w piśmie 

KRYNICA ZDRÓJ znak PSG6VI/ZTI/68b/J 16/ 16 z dnia 29.08.2016 . 

Zr.i ?.'.Q0cf no.~ć 
ODP/SU z RYGfNAŁEM 

I 
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5 TAURON DYSTRYBUCJA S.A - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE Tauron Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie ,zgodnie 
Wydział Dokumentacji z obowiązującymi normami. 

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed 

Wojewoda Małopolski 
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. 

- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 
- 3 m od skrajnych przewodów linii napow. NN, 
- 10 mod skrajnych przewodów linii napow. SN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. 
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic,licząc odległość 

od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. 
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszać 
ustojów słupów liniij .w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem 
i staraniem winnego ich uszkodzenia. 

- Uzgadnia się z uwagą,że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie 
z obowiązującymi normami.Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako 
przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego O.Sm poza 
kanalizację sanitarną 

I 
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 

j 

Dla kabli I kV rury o średnicy minimum 119 mm koloru niebieskiego, 
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego, 
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 
załacznik do uzgodnienia /dot. również zasilania przepompowni ścieków 

sieciowych/. 
- Nalezy zachować minimalną odległośc projektowanych sieci podziemnych od 
istn. fundamentów słupów linii energetycznych: 
al linii nN - 1 m, 
bi linii SN - 2m, 

6 WOJT GMINY ŁABOWA - Decyzja znak OSD-720. I 9.2016 z dn. 27.04.2016 r. 

2 
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GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

O. KR.Z-3.4341. 12.8. 2016 .jp. 2 

Wasz znak: GPL.7013.1.5.2016 

Decyzja 

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 

Kraków, 20.04.2016 r. 

?e zc;in.drioC:ó 
ODPISU ORYGINAŁEM 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art . 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst j ednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) 

po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.03.2016 r. Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 

dotyczącego wyrażenia zgody na l oka l izację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 

na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacj i sa nitarnej w km około 84+518 

udzielam zezwolenia 

na lokal izację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa 

kanalizacji sanitarnej w km około 84+518 z zastrzeżen iem, że: 

1. urządzenie w pasie drogowym należy umieścić bezrozkopowo, metodą przewiertu bez 

naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi 

2. głębokość umieszczenia projekt owanej kanalizacji pod jezdnią powinna wynosić 

min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej 

3. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod terenem powinna wynosić 

min. 0,8m 

4 . kanalizację san itarną pod korpusem drog i należy prowadzić w rurze osłonowej 

5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany 

Z9odnię z art. 39~ ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r . o drogach publicznych (tekst 

jeclHołity : Df .u „. i 2015 ·r : poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi 

Vrymaga przełożenia urkącizen i a, koszt tego przełożenia ponosi właści ciel urządzenia. „ 
Projekt budowlany cj,ląp.t~nowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut. Dyrekcji. 

Rozpoczęc ie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 

33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęc ie pasa w celu 

umieszczenia u rządzenia z naliczeniem st osownych opłaty za umieszczenie urządzenia 

obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym. 



- - -
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d }J.alopoh: ... : Uzasadnienie 
Wojewo a 

Zgodn ie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie 

w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za 

zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej". 

Wnioskiem z dnia 29.03.2016 r. znak: GPL.7013.1.5.2016 inwestor - Gmina 

Łabowa, 33-336 Łabowa 38, zwrócił się do tut. Dyrekcj i o wyrażenie zgody na lokalizację 

w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej 

w km około 84+518. Zarządca drogi krajowej przychyla s ię do żądania strony 

na warunkach niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może 

na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23. ) zwrócić się do Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy 

wnieść za poś rednictwem Oddziału w Krakowie Generalnej Dy rekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków. 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotację sporządził: St . Specjalista w Wydziale Uzgodnień 

i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta 

' Otrzymują 

6) Gmina Łabowa 
33-336 Łabowa 38 

GENERALNA DYREKCJA 
DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W KRAKOWIE 
Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna 

2. a/a 

Do wiadomości : 

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz 

w dniu . •••. ://.?.-: .c?.0. i?/?.! G. r. :: ... 
Krików. dnia .•• :1.0 . q,€:. ~!.G « „. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych I Autostrad z s iedzibą w Warszawie, 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani 
korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu od treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23). -

' 
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1l 
GDDKiA 

Agnieszka Wachowska 

Z-ca Dyrektora Oddziału 

O.KR.Z-3.4?,41.12.46.2015.jp.3 

Wojewoda Małopolski 

7~ 7.:(:!0ci'10~Ć 

ODPISU ORYGINAŁEM 

Kraków 30.11.2015 r. 

Pan Waldemar Kubik 

Pracownia Projektowa PROWODKAN 

31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4 

Uzgadniam przedłożone w tut. Dyrekcji projekty zagospodarowania terenu (nr rys. 

2, 3, 4, 5, SA, SB, 6, 7, 8, 9,) wraz z profilami (nr rys. 10, 11 i 12) dla lokalizacj i w pasie 

drogowym OK 75 kanalizacji sanitarnej - przekroczenia poprzeczne : nr 1 w km 84+558, 

nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 

87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 

i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 

obr. Nowa Wieś. 

Wyrażam zgodę na dysponowanie przez Inwestora - Gmina Łabowa, 33-336 

Łabowa 38 - działką nr 393 w m. Łabowa, działkami nr 345, 308, 302, 506, 231, 221/1, 

592/1, 593 w m. Nowa Wieś oraz działkami nr 16/1 i 17 w m. Roztoka Wielka 

stanowiącymi pas drogowy drogi krajowej nr 75 na cele budowlane związane z rea lizacją 

przedmiotowej inwestycji na warunkach decyzji z dnia 24.11.2015 r. znak: O.KR.Z-

3.4241 .12.46.2015.jp.2 . 

W załączeniu oklauzulowane projekty zagospodarowania terenu (nr rys. 2, 3, 41 5, 

SA, SB, 6, 7, 8, 9,) wraz z profilami (nr rys . 10, 11 i 12) . 

Otrzymują : 

ć) Adresat + załącznik 
2. a/a I ?;5 of 
Do wiadomości : 

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych I Autostrad z siedzibą w Warszawie, 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się I udzielenia odpowiedzi na 
Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu od treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe I wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.). 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie 

ul. Mogilska 2~ 
31-542 Kraków 
tel„ 12 411 43 59 

124172500 
124172511 

fax. 12 411 01 18 '"<l1:1,Y.1@!}ddlda.gov.pl 



O.KR.Z-3.4341. 12.46.2015.jp.2 
Decyzja 

Wojewoda Małopolski 

7::i 7.00.rlrio~ć 

ODPISU . ORYGINAŁEM 

----~ a ............... „ ••• „„.00 .... 

Kraków, 24.1 1.2015 r. 

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.10.2015 r. 

Gminy Łabowa , 33-336 Łabowa 38 dotyczącego wyrażenia zgody na lokalizację w pasie 

drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej - przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, 

nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 

87+ 918, nr 7 w k m 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 

i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 

obr. Nowa Wieś 

udzielam zezwolenia 

na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej - przekroczenia poprzeczne: 

nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 

86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+ 900, nr 8 w km 89+049~'nr 9 w km 89+472, 

nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+ 091 oraz przebieg wzdłu ż DK 75 w obszarze 

działek nr 592/l i nr 593 obr. Nowa Wieś 

z zastrzeżeniem, że: 

1. przekroczenie drogi krajowej nr 75 należy wykonać bezrozkopowo, metodą przewiertu 

bez·naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi 

2. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod jezdnią DK 75 powinna wynosić 

· min. 1,Sm licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej 

3. głębokość umieszczenia projektowanej kana lizacji pod terenem powinna wynosić 

m in. 0,8m 

4. kanalizację sanitarną w pasie drogowym należy prowadzić w rurze osłonowej 

5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany 

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi 

wymaga przełożen ia urządzenia, koszt tego przełożenia ponos i właściciel u rządzen i a . 

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut . Dyrekcji. 

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, / 

33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy u zyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu 

umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia 

obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pas ie drogowym. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach pub licznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokal izowanie 

w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za 

zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej ". 

Wnioskiem z dnia 29.10.2015 r. inwestor - Gmina Łabowa , 33-336 Łabowa 38, 

zwrócił się do tut. Dyrekcji o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym DK 75 -

kana lizacji sanitarnej - przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, 

nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 

88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 

90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś . 

Zarządca drogi krajowej przychyla się do żądania strony na warunkach niniejszej decyzji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może 

na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zwrócić się 

do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wn..toskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośred nictwem Oddziału w Krakowie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31 -542 Kraków. 

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie ska rbowej 

(tekst jednolity z 2015 r ., poz. 783 ze zm.) . Adnotację sporządził: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnień 

i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta 

GENERALNA DYREKCJA 
DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W KRAKOWIE 
PrzedmioJo:tta dec.t,zja s~! s~ ostateczna 
wdniu A.~. ! .1~.: .. rf.-1(.i-'······f.)J~ 
Kraków, dnia • O.~ .~ rł.1. ,·,, „. R.l~. ~ :.I~ 

Otrzymują : 

(!) Pełnomocnik : Pan Waldemar Kubik 

Pracownia Projektowa PROWODKAN 

31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4 

2. a/a 13?&'1 
Do wiadomości : 

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz 

Z up. Generalnego Oyrektora 
Dróg Krajowy~ 

... lyrektora Oddziału 

gr ini.. Agnieszka Wachowska 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedz ibą w Warszawie, 
ul. Wronia 53, 00 -874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się I udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani 
korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu od treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20 13 r„ poz. 267 z późn. zm.). 

l 
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