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zrspÓr UZGADN|AN|A
DOKUMENTACJ I PROJEKTOWEJ

Stalowa Wola, dnia: 2012-04-23

ui. Pod|eŚna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17

GN.Vr.6630.409 t2012

oPtNtA NR-409 t2012

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia ,|7 mĄa 1989 r. - Prawo geodezyjne i kańograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz.'1287) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

'"ka|izaqa obiektu : Przyszów, gm' Bojanów, dz. 3058/2

Oznaczenie arkusza mapy : 7.134.29.05.3.'l; 7.134.29.05.{.3

Przedmiot uzgodnienia .. Przyłącze kan. sanit. el' zal.sala spońowa zzap|eczem i łącznikiem, parking

Zleceniodawca :

Zakład Usług Bududowlanych '' KoNzBUD .,

Konopka Zbigniew
37464 STALOWA WOLA
Żurawia23

Nazwa jednostki projektowej :

Zakład Usług Bududowlanych '' KONZBUD '.

Konopka Zbigniew
37-464 STALOWA WOLA
furawia23

Inwestor:
Gmina Bojanow
37-433 BOJANOW
Parkowa 5

Nr zlecenia :409120'12

Data zlecenia : 2012-04-02

Data wpływu : 2012.04-02

or opracowania: Alicja Korga
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Zespół Uzgadniania Dokumentacji opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt.
Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbro;enia terenu podleo

" ffi::łflńx? 
i powyk o n a i 

".ó ó,IL; ] 
" 
o' 

" 
ś i ń''' o;"';::; 
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7 ' Zgodnie z art. 15lgt"ly z dnia 17 maja 1gg.g r. _ prawo geodezyjne i kartograficzne
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8. PGE Dystrybucia S.A.,oddział RzeszÓw RDE Stalowa Wola.Projekt pzebudowy kabli uzgoo-n-ń;;nzowo w RE Stalowa Wola.

Antoni Kopciuch /podpis nieczytelny/9'Terekomunikacia porska s.A. obszar Eksproatacji w Rzeszowie.
:j$5:?':['"ffi::T#jx.'ffT"1ilŁĘ1i'#ngg.fif':::fl.Jli3"";i::trła kablu telefonicznym, przecJ

Piotr Furtak /podpis nieczytelny/

10. Karpacka SpÓłka Gęzownictwa. Sę z o'o. W Tarnowie RDG Sta|owa Wola.Parking nad istnieiącv1g1zo^cią!iem ńykonae z etemeńJń:|i::1il.h Roboty z|emne prowadziĆ pod
nadzorem pracownika nóc si'.'*" wór"' 
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Przewodn iczący zespołu
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