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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.9.3.2013  Gnojnik dnia: 2013-09-06 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-09-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, zbiornikami 

wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy Gnojnik wraz  

z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie 1: 

Jak długo Zamawiający przewiduje wydawać decyzję „środowiskową” od momentu złożenia 

kompletnych materiałów? 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje wydać decyzję „środowiskową” zgodnie z przepisami KPA tj.  

w ciągu ok. 60 dni od momentu złożenia kompletnych dokumentów.   

 

Pytanie 2: 

Czy gmina posiada na przedmiotowym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli nie jak długo Zamawiający przewiduje wydawać decyzję 

„lokalizacyjną” od momentu złożenia kompletnych materiałów? 

Odpowiedź:  

Tak, gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na całym terenie. Na 

odcinku lub odcinkach sieci poza obszarem Gminy Gnojnik należy wystąpić do właściwych 



 
System ProPublico © Datacomp Strona 2/3 

organów z pytaniem o Miejscowy Plan Zagospodarowania lub o wydanie decyzji 

”lokalizacyjnej”. 

 

Pytanie 3: 

Czy na terenie objętym przedmiotową inwestycją ustanowiono obszary „Natura 2000”? 

Odpowiedź:  

Nie, przedmiotowy teren nie stanowi obszaru „Natura 2000” 

 

Pytanie 4: 

Czy na terenie objętym przedmiotową inwestycją są obiekty objęte ochroną konserwatorską? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie 5: 

Czy w projekcie należy ująć zbiorniki wodociągowe w miejscowościach: 

 Lewniowa –Dolny Gościniec 

 Biesiadki  

Odpowiedź:  

Zaznaczony na koncepcji zbiornik Biesiadki i zbiornik Lewniowa –Dolny Gościniec 

(niebieski kolor- linia) są zbiornikami istniejącymi.  

 

Pytanie 6: 

Czy inwestor posiada działki dla umiejscowienia zbiorników wodociągowych  

w miejscowościach: 

 Gnojnik –Nowa Wieś 

 Uszew Zagrody  

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Pytanie 7: 

Czy na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem znajdują się tereny zamknięte? 

Odpowiedź:  

Nie. 
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Pytanie 8: 

Czy na terenie objętym inwestycją znajdują sie tereny zalewowe dla których konieczne będzie 

zwolnienie dyrektora RZGW wynikające z ustawy Prawo Wodne? 

Odpowiedź:  

Z informacji powziętych z RZGW obszar Gminy Gnojnik nie jest objęty Studium ochrony 

przeciwpowodziowej na podkładach topograficznych. 

 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


