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Szanowni Państwo 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, 

że na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega sieć gazowa średniego 

ciśnienia z rur polietylenowych  DZ 63 PE wybudowana w latach 2013-2018. Głębokość 

posadowienia sieci wynosi 0.8-1.2m. Niniejszym pismem pozytywnie uzgadniamy 

projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Klasztorna w Dąbrowie z następującymi 

uwagami:  

• przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb 

Technicznych Gazowni w Opolu celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci 

gazowej, 

• w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni 

projektowanej drogi sposób ewentualnego zabezpieczenia istniejących sieci 

gazowych należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Opolu, 

zabezpieczenie zostanie wykonane staraniem i na koszt Inwestora, 

• rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do 

wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(DZ. U. 2013 poz. 640), 
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• prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym 

nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu, 

• ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót 

usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora, 

• o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić 

pisemnie Gazownię w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem, 

• zakres rzeczowy zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, złożenie rur 

ochronnych itp.) należy uzgodnić ze służbami technicznymi Gazowni w Opolu i 

należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia, 

• wykonanie zabezpieczenia (obniżenia) odcinków sieci gazowej nie może się 

wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty 

związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców  

spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi 

Inwestor. 

Czynną sieć dystrybucyjną średniego  ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na 

załączonej mapie.  

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie  

z cennikiem usług pozataryfowych 

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. 

przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”. 

 

         Z poważaniem 
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