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INWESTOR 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

UL. Wilczycka 14 

55-093 Kiełczów 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci wodociągowej ø160 PVC, w miejscowości Kiełczów;  na dz. 

nr 498/2, 497, AM-2, obręb Kiełczów, Gmina Długołęka.  

Zakres opracowania prac projektowych obejmuje: 

➢ Budowę sieci wodociągowej ø160 PVC o długości ok. 217.10 m; 

➢ Budowę hydrantu nadziemnego, przeciwpożarowego DN80 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
➢ warunki wydane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie, 

➢ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

➢ mapa do celów projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania, 

➢ obowiązujące przepisy i normy. 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczów w gminie Długołęka - część "B", 

zgodnie z Uchwałą nr  XXXVIII/664/2006 Rady Gminy  Długołęka z  dnia 31.01.2006r. 

UWAGA: Dla niniejszej inwestycji opracowano dokumentację geotechniczną pt. „Opinia geotechniczna do 

projektu budowy sieci wodociągowej w ulicy Srebrnej i Platynowej w Kiełczowie, dz. nr 498/2 i 497 AM-2 Obręb 

Kiełczów” wykonaną przez ECO-GEO Robert Chmielewski. 

Dla niniejszej inwestycji opracowano projekt zastępczej organizacji ruchu wraz z projektem odbudowy 

nawierzchni pasa drogowego przez firmę MKKM Projekt Monika Kiestra. Na terenie inwestycji tj. ulicy Miodowej 

na zlecenie Inwestora Gminy Długołęka opracowywany jest wg odrębnego opracowania projekt drogowy. Prace 

budowlane związane z budową sieci wodociągowej wg niniejszego opracowania należy prowadzić w 

porozumieniu z wykonawcą projektu drogowego. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostało naniesione  na mapie do 

celów projektowych. UWAGA: Rzędne projektowanych sieci zaprojektowano w układzie wysokościowym 

zgodnym z tabelą identyfikacyjną mapy (NH-EVRF-2007). Przed rozpoczęciem budowy, zweryfikować wszystkie 

rzędne z pozostałymi opracowaniami branżowymi, tak aby ujednolicić wszystkie rzędne do aktualnego układu 

wysokościowego. W przypadku niejasności kontaktować się z projektantem. 

2.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie pt. „Opinia geotechniczna do projektu 

budowy sieci wodociągowej w ulicy Srebrnej i Platynowej w Kiełczowie, dz. nr 498/2 i 497 AM-2 Obręb Kiełczów” 

wykonaną przez ECO-GEO Robert Chmielewski. Zgodnie z opinią geotechniczną wykonano dwa odwierty na 

głębokość 2.5m p.p.t. W profilach geologicznych przebadanego podłoża gruntowego do głębokości 3,0 m p.p.t. 

stwierdzono występowanie nasypów i gruntów rodzimych. Przebadane grunty, ze względu na warunki odspajania 

i ładowania zaliczono do kategorii II (piaski), III (nasypy piaszczysto-gliniaste, gliny i pyły) i IV (nasypy z gruzem). 
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Woda gruntowa może występować na różnych głębokościach, uzależnionych od konfiguracji terenu, litologii 

warstw i okresowej sumy opadów oraz stanu wód płynących w ciekach i rowach. W trakcie przeprowadzonych 

badań, do głębokości 3,0 m p.p.t., w otworze 1 (ul. Srebrna) nie stwierdzono obecności wód podziemnych 

tworzących warstwy wodonośne. W otworze 2 (ul. Platynowa) woda podziemna wypełnia piaski średnie a jej 

zwierciadło znajdowało się na głębokości 0,95 m p.p.t. co odpowiada rzędnej 121.32 m n.p.m.. Napływy tej wody 

mogą być utrudnieniem w prowadzeniu robót ziemnych, dlatego należy przewidzieć czasowe odwodnienie 

wykopów budowlanych na odcinku południowym. Grunty bezpośredniego podłoża projektowanych obiektów 

stanowić będą zasadniczo piaski średnie warstwy geotechnicznej II (ul. Platynowa) lub twardoplastyczne gliny 

zwałowe warstwy geotechnicznej B2 (ul. Srebrna). Ze względu na kategorię obiektów i złożoność warunków 

gruntowych w przewidywanym poziomie posadowienia, daną inwestycję można zaliczyć do I kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (ul. Srebrna) lub w złożonych warunkach gruntowych, jeżeli 

rzędna posadowienia zostanie ustalona poniżej zwierciadła wód podziemnych (ul. Platynowa).  

Ze względu na wody gruntowe występujące na głębokości 0.95 m p.p.t., prowadzenie robót 

poniżej tego poziomu oraz konieczność ograniczenia zasięgu odwodnienia do minimum – należy 

przewidzieć odcinkowe odwodnienie wykopu. Prace ziemne należy prowadzić w okresach suchych przy 

naturalnie obniżonym poziomie wód gruntowych. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Projektowana sieć wodociągowa wraz towarzyszącymi urządzeniami przebiega przez działki:  

Gmina Długołęka, obręb Kiełczów, 

dz. nr  498/2dr., 497dr., AM-2 

4. INNE INFORMACJE  

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kiełczów w gminie Długołęka - część "B", zgodnie z Uchwałą nr  XXXVIII/664/2006 Rady Gminy  

Długołęka z  dnia 31.01.2006r. 

Projektowana sieć wodociągowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko, nie wymaga 

dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. 

Projektowany obiekt nie wymaga wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejących 

roślin. Planowana inwestycja spełnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane 

rozwiązanie i zastosowane materiały zapewniają szczelność sieci i przyłączy.  

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano budowę 1 hydrantu 

przeciwpożarowego nadziemnego DN80 (HN1). Projektowany hydranty zasilany jest z projektowanej 

sieci. Na podejściu pod hydrant należy zamontować zasuwę odcinającą zgodnie ze schematem węzłów. 

UWAGA:  

Dla niniejszej inwestycji opracowano dokumentację geotechniczną pt. „Opinia geotechniczna do projektu 

budowy sieci wodociągowej w ulicy Srebrnej i Platynowej w Kiełczowie, dz. nr 498/2 i 497 AM-2 Obręb Kiełczów” 

wykonaną przez ECO-GEO Robert Chmielewski. 
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Dla niniejszej inwestycji opracowano projekt zastępczej organizacji ruchu wraz z projektem odbudowy 

nawierzchni pasa drogowego przez firmę MKKM Projekt Monika Kiestra. Na terenie inwestycji tj. ulicy Miodowej 

na zlecenie Inwestora Gminy Długołęka opracowywany jest wg odrębnego opracowania projekt drogowy. Prace 

budowlane związane z budową sieci wodociągowej wg niniejszego opracowania należy prowadzić w 

porozumieniu z wykonawcą projektu drogowego.  
 

5. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC o średnicy 160mm po działkach 498/2dr., 497dr.,, 

AM-2, obręb Kiełczów, gmina Długołęka, o zagłębieniu i spadku zgodnym z załączonym profilem – Rys. 

nr 2.  

Sieć wodociągową ø160PVC projektuje się z wpięciem do istniejącego wodociągu ø110 PVC 

zlokalizowanego na dz. 498/2dr., AM-2, obręb Kiełczów. W celu wpięcia nowoprojektowanej sieci należy 

dokonać odkrywki, zinwentaryzować oraz zaobserwować w jaki sposób zostało wykonane załamanie 

istniejącej sieci. Jeżeli posadowiony jest w tym miejscu istniejący trójnik DN150/DN150 należy ocenić 

jego stan techniczny, gdy jest zdolny do dalszej eksploatacji, należy go wykorzystać i dokonać poprzez 

niego wpięcia do sieci w110PVC. Natomiast jeżeli we wskazanym miejscu nie został umieszczony 

trójnik należy dokonać przebudowy węzła – wg schematu węzła Wp1. 

Projektowany wodociąg w160PVC spiąć z istniejącym wodociągiem w160 PVC na działce nr 

497dr., obręb Kiełczów. W miejscu spięcia należy sprawdzić stan techniczny istniejącego trójnika, jeżeli 

jego stan nie pozwala na poprawną eksploatację projektowanej sieci, należy wymienić trójnik na nowy.       

Wodociąg w160 PVC należy wykonać w wykopach otwartych ze względu na zwartą 

infrastrukturę, znajdującą się w działce.  

Przewidywane ciśnienie w miejscu wpięcia wody: 2,0 bary.  

Węzły montażowe sieci należy wykonać za pomocą dostępnych kształtek PVC oraz kształtek 

żeliwnych kołnierzowych (schematy węzłów w załączeniu). Przy zasuwach i hydrancie należy 

posadowić prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw należy wyprowadzić 20 - 27cm od 

powierzchni terenu i zamontować skrzynki żeliwne uliczne z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym 

przed osiadaniem.  

 Trasę rurociągu oznaczyć taśmą metalizowaną lub drutem ocynkowanym oraz układać na 

20cm podsypce piaskowo-żwirowej dokładnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewnić jednorodność i 

ciągłość nośną podłoża oraz zniwelować nierównomierność osiadań.  

5.1 ZABEZPIECZENIE PPOŻ 

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano budowę 1 hydrantu 

przeciwpożarowego nadziemnego DN80 (HN1). Projektowany hydranty zasilany jest z projektowanej 

sieci. Na podejściu pod hydrant należy zamontować zasuwę odcinającą zgodnie ze schematem węzłów. 
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5.2 PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 Po połączeniu rurociągów należy ułożyć je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzić próbę 

szczelności. Rurociągi należy poddać próbie hydraulicznej zgodnie z normą PN-B-10725 i PN-EN-805. Min. 

ciśnienie próby powinno wynosić 1.5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. 

Próbę szczelności wykonać w obecności przedstawicieli ZUK-u. Po wykonaniu prób szczelności z uzyskaniem 

pozytywnych wyników zamontować zasuwy odcinające. Rurociąg zasypać. 

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 

celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w rurociągu. Po płukaniu należy wykonać dezynfekcję 

przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w następujących proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 

500 litrów wody.  

Po przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki wody oraz zlecić analizę mikrobiologiczną pobranej wody do 

laboratorium posiadającego akredytację lub wdrożony system jakości. Pobrana woda musi odpowiadać 

warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466). Wodę z płukania 

należy odprowadzić do kanalizacji. 

5.3. OZNACZENIE UZBROJENIA SIECI 

 Lokalizację zasuw oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. Uwaga: przy zabudowie na 

rurociągach z np. PVC, PE należy podawać średnicę oraz grubość ścianki rur, ponadto w górnej części tabliczki 

oznaczeniowej informację o materiale.  

 Zasuwy osiowe powinny mieć nadany przez zarządcę sieci numer ewidencyjny umieszczony na tabliczce 

oznaczeniowej.  

5.4. ROBOTY ZIEMNE  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.  

Roboty wodociągowe należy prowadzić w wąskoprzestrzennych wykopach (0,9-1,2m) o ścianach 

pionowych z zabezpieczeniem ścian wykopu szalunkami systemowymi z rozpierakami. W miejscach 

skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą oraz na wpięciu do istniejącej sieci wodociągowej wykopy należy 

prowadzić ręcznie. Na pozostałej części projektowanego wodociągu prace ziemne należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Prace wykonawcze prowadzić porą suchą przy naturalnie obniżonym poziomem wód 

gruntowych. Wykopy chronić przed ewentualnym zalaniem opadem atmosferycznym. 

Montaż przewodów, a także pozostałych elementów sieci wodociągowej powinien odbywać się w zakresie 

temperatur od 5-30⁰C. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości min. 0,10m zachowując zagłębienie 

oraz spadki podane na profilach. Rurociąg należy obsypywać warstwą piasku kopanego do wysokości min 0,30m 

ponad wierzch rur wg PN-B-10725  oraz i wg PN EN 1610  zasypać gruntem rodzimym (pod warunkiem 

stwierdzenia jego przydatności), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów, zagęszczać warstwami. Obsypkę i 

podsypkę sieci po wykonaniu zgłosić do odbioru. 
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W obrębie pasa drogowego podsypkę, obsypkę rurociągu i zasypkę wykopu prowadzić wg następujących 

wytycznych: 

Zagęszczenie zasypki głębszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=0.97.  

Zagęszczenie zasypki płytszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=1,00.  

W terenach pozostałych obsypkę rurociągu i zasypke zagęszczać do wskaźnika Is=0,90.  

Dla określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu stosować metodę Proctora wg PN-88/B-04481. 

Przewody należy układać ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a także 

zachowując odpowiednie zagłębienia dna kanałów.  

5.5. ODBIORY TECHNICZNE 

PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP. 

Prace budowlane oraz odbiory należy prowadzić zgodnie z: 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania 

 PN-E N 1452 Zewnętrzne systemy wodociągowe - Wymagania. 

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

5.6. SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI  

 Występujące na trasie projektowanej sieci wodociągowej uzbrojenie podziemne istniejące pokazano 

na planie sytuacyjnym. Skrzyżowania projektowanych sieci z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o 

następujące zalecenia: 

• Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi będą się 

krzyżowały lub zbliżały projektowane rurociągi. 

• Należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach dołączonych  

do projektu. 

• Przejścia rurociągów pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać  

w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w pobliżu 

skrzyżowania lub zbliżenia do istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny być wykonane 

metodą ręczną z jak największą ostrożnością (stosując przekopy próbne), aby uniknąć jego 

uszkodzenia. Również zasypywanie wykopu w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu 

powinno być wykonane metoda ręczną, aby uniknąć jego uszkodzenia. 

Zwraca się szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.        

Za wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robót budowlanych odpowiada 

wykonawca robót, który jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na własny koszt i pod 

nadzorem właścicieli sieci.  
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5.7. WARUNKI BHP  

 Za bezpieczeństwo w miejscu realizacji robót odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej 

pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. 

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace związane z zabezpieczeniem osób postronnych 

przed zagrożeniami na terenie placu budowy robót oraz zobowiązany jest zapewnić odpowiednie oświetlenie i 

oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszą być realizowane z zachowaniem 

wymogów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, utrzymać w odpowiednim stanie 

technicznym sprzęt gaśniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogólnie dostępnym miejscu. 

6. NIEISTOTNE ZMIANY 

Umożliwia się zmiany w projekcie o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad 

wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy 

solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuką i wiedzą budowlaną, pod 

właściwym nadzorem osób uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisów BHP.  

7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Należy stosować się do wszystkich załączonych do dokumentacji projektowej uzgodnień, decyzji i opinii. 

2. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

3. Teren realizacji robót należy zabezpieczyć i oznakować na czas trwania robót. 

4. Ze względu na wody gruntowe występujące na głębokości 0.95 m p.p.t., prowadzenie robót poniżej 

tego poziomu oraz konieczność ograniczenia zasięgu odwodnienia do minimum – należy przewidzieć 

odcinkowe odwodnienie wykopu. Prace ziemne należy prowadzić w okresach suchych przy naturalnie 

obniżonym poziomie wód gruntowych. 
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Wrocław, 11.08.2022 r. 
 

WZA.5183.3257.2022.MP 
rkp-26609-2022 
 

 Pani 
  Agata Kozłowska 
  EUTIT POLSKA Sp. z o.o. 
   
  e-PUAP 
   
 

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytków archeologicznych do przebiegu projektowanego odcinka 

sieci wodociągowej na terenie dz. nr: 498dr, 497dr obręb Kiełczów, gm. Długołęka. 
 

 

 W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 30.06.2022 r. - data wpływu pisma: 08.07.2022 r., w 

sprawie jak wyżej informuję, że wobec planowanego zakresu robót, na tym etapie nie warunkuję 

konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednocześnie 

wnoszę następujące uwarunkowania wobec zamierzenia: 

− w razie odkrycia podczas robót ziemnych 

obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, 

co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest 

przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy 

dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania 

wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  W trakcie ewentualnych 

ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz 

obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 

2022, poz. 840). 
 

Niniejszą opinię należy włączyć do dokumentacji projektowej. 
  
  

 

                  Daniel Gibski 

                                                                                                                   Dolnośląski Wojewódzki  
         Konserwator Zabytków  

                [pismo podpisane elektronicznie] 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
 

1. Adresat 
2. a/a t-ka   Kiełczów, gm. Długołęka 
 



 
 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:  
 

 Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu 
(50-243) przy ul. Władysława Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt: 

A. osobiście, poprzez umówienie wizyty; 
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01 
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl 
D. korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław. 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w 
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu: 

Inspektor: Mateusz Adamczyk, adres e-mail: iod@dwkz.pl  
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław. 

 Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e 
RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane 
osobowe mogą być przekazywane: 

A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.); 
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych 
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy 
informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.) 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych 
sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i 
identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. 
Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w 
danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.  

 Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3  celu przetwarzania, w 

tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych  przepisów prawa. 
 Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma 

prawo do: 
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;  
B.  sprostowania danych; 
D.  ograniczenia przetwarzania danych; 
E.  przenoszenia danych; 
F.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

 Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 Każdy, kto uważa, ze jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, ma prawo złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Pani Agata Kozłowska o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0116/11
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 28E, 55-093 Kiełczów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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