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powykonawczej przez jednostki upr"wnione do wykonywania prac geoOf'zy!nYCh.

W razie niezgodnosci realizacji SieCI uzbrOjenia terenu z uzgodnionym proiektem fnwestor

zobowiazany jest przed iozyc mape z wynikami pomiarów powykonawczycn wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno-budOWlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu zaChowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wyd3nia opinii w sprawie

uzgadniania usytuowania projektowanych sieci u zbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosc

w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego I BUdownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sorawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Oz U. Nr 38, poz 455). A
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wollódzkie

pow. Opoczno

gmina Mniszków

obr. Mikulowice, Stok

Inwestor: URZAD GMINY W MNISZKOWIE

Uklad wspólrzednych" 1965"

Poziom odniesienia "Kronsztadt"

RfVb

Mapa sluzy do celów projektowych w zakresie

opracowania i stanowi zalqcznik do projektu w ZUD

Stan aktualnosci no dzien: 20.05.2005

Niniejszq mope na podstawie mapy syt-wys

w skali l. 1000 sekcja nr 133.141094, 103, 104f('{§~"-U-:.i-'. - (T.,;:';' A~
oraz wlasnego pomiaru uzupelniajqcego opracEfttll.~r;/' \--: : :~~.QF. :",' i ~' .. R dO .I,. BPtZt,; ~""'. ..H
geodeta uprawniony YSZO/"i wczorSK I 26- ':).' :; :,~7.t..',','- .

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanjt1flia niniejszej mapie

urzadzenpodziemnych,które nie byty zgloszone do inwentaryzacji /ti) o których

informacji w instytucjach branzowych.
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