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ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
40-024 Katowice ul. Powstańców 41a

Telefon: 32 606 33 1 3

WINB-Wl.7740.368.2020.MB1 Gliwice, dn. 29 listopada 2021 r.

P R 0 T 0 K Ó Ł
z kontroli budowy

podstawa: rozdział Ś i 8 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1333.

Nazwa oraz adre inwestorją;

Prezydent Miasta Gliwice,

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Rodzai i adres obiektu:

Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (Doa)

Kontrolę przeprowadzili pracownjcv WINB w K_atowicaćh:

1. Monika Bernacka

2. Michał Miech

w obecności:

3. Arkadiusz Kasper — kierownik budowy

4. Zygmunt Romecki — inspektor nadzoru inwestorskiego

5. Marek Karkocha - kierownik robót

6. Edyta Kędziora - inżynier kontraktu

7. Agnieszka Homan — nadzór przyrodniczy z ramienia inżyniera Kontraktu

przy udziale:

8. Elżbieta Chrząszcz —- przedstawiciel inwestora

9. Wojciech Miller -— nadzór przyrodniczy

10. Grzegorz Baś — nadzór przyrodniczy

11 . Piotr Olejarczyk — nadzór archeologiczny

Ustalenia na terenie budowy:

1. Ogólna charakterystyka budowy (dane z projektu budowlanego)

Przedmiotem zamierzonego przedsięwzięcia jest budowa suchego zbiornika reten-
cyjnego (polderu) na rowie „Potok Wójtowianka” (Doa) na ternie miasta Gliwice. Za-
kres obejmuje między innymi:

budowę suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czołową oraz budowlą prze-
Iewowo- spustową oraz pozostałymi ewentualnymi urządzeniami wchodzącymi
w skład zbiornika.



przełożenie odcinka koryta potoku Wójtowianka (Doa),
likwidację budowli na przedmiotowym odcinku,

wykonanie bystrza basenowego w górnej części zbiornika retencyjnego,

wykonanie dwóch wylotów z kolektorów kanalizacji deszczowej,

wykonanie przepustów,

2. Budowa posiada tablicę informacyjną: Tak

Budowa posiada ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia: Nie

3. Budowa realizowana na podstawie decyzji nr 3/2017 Wojewody Śląskiego z dnia
17 pażdziernika 2017 r., znak: lFXIlI.7820.55.2017, o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na
potoku Wójtowianka (Doa)”

4. Roboty budowlane — rozpoczęto w dniu 03.03.2019 r. (wytyczenie geodezyjne),

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 3.03.2020 r. wpłynęło do tut.
organu w dniu 9.04.2019 r. Planowane rozpoczęcie robót w w.  zawiadomieniu
to 3.03.2020 r.
5. Szczególne warunki prowadzenia robót:
Należy spełnić warunki określone w decyzji wodnoprawnej Marszałka Województw
Śląskiego z dnia 3 lutego 2017 r. Decyzja nr 357/OS/2017
Badania archeologiczne Stanowisko AZP 98-44/52

Decyzje wydane przez RDOŚ dot. niszczenia siedlisk ptasich oraz innych gatunków
określonych w decyzji.

6. Przebieg robót budowlanych rejestrowany jest w dziennikach budowy:

nr 1/20 wydanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, dn. 02.03.2020 r.,
7. Projekt budowlany opracowany przez (imię, nazwisko, branża, numer uprawnień):
Karol Ślisiński — uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjal-
ności konstrukcyjno — budowlanej, ograniczenia budowlane nie dotyczą obiektów
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych, uprawnienia
nr WKP/0212/ZOOK/06, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

8. Kierownik budowy (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Arkadiusz Kasper — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno-
ści konstrukcyjno - budowlanej nr 338/02, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa

9. Kierownicy robót (imiona, nazwiska, nr uprawnień):

Marek Karkocha -- kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami budowla-
nymi w spec. konstrukcyjno - budowalnej nr SLK/3600/OWOK/11, Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa.

10. Nadzór inwestorski (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Zygmunt Romecki — inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego, uprawniony do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno — budowalnej
nr 42/96, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.



11. Nadzór autorski (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Karol Ślisiński — uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjal-
ności konstrukcyjno — budowlanej, ograniczenia budowlane nie dotyczą obiektów
budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych, uprawnienia
nr WKP/0212/ZOOK/06, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12. Przewidywany termin zakończenia robót lub oddania do użytkowania: li-
piec 2022 r .

13. Inne dane dotyczące budowy:

Do dnia kontroli zostały wykonane roboty: zabezpieczenie terenu budowy przez
ogrodzenie, wykonie badań archeologicznych, odhumusowanie terenów pól upraw-
nych ok. 15 %, wykorytowanie drogi serwisowej od obwodnicy, odhumusowanie dro-
gi okalającej zbiornik ok. 50 %.

Wg. oświadczenia osób pełnionych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
do dnia kontroli i w dniu kontroli nie była prowadzono wycinka drzew, co potwierdza
nadzór przyrodniczy.

Wg. oświadczenia kierownika budowy wycinka drzew nastąpi dopiero po uzyskaniu
ostatecznej decyzji GDOŚ dotyczącej niszczenia siedlisk ptasich.

W dniu kontroli trwały prace związane z odhumusowaniem drogi.

Na budowie znajduje się, plan BIOZ: tak, w biurze kierownika budowy.

14. Ustalenia dotyczące zgodności prowadzenia robót budowlanych z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowę:

Nie stwierdzono istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kierownik budowy przedłożył książkę kontroli archeologicznych i przyrodniczych oraz
raport z nadzoru przyrodniczego inwestycji za październik 2021 r.

Na podstawie notatki z wizji terenowe sporządzonej przez Pana Wojciecha Millera
spawającego nadzór przyrodniczy z ramienia firmy Mentor Consulting Sp. z o.o.„
Środowiskowa Sp. k. „nie stwierdza się przeciwskazań do przeprowadzenia odhu-
musowania terenu”.

' W g .  oświadczenia Pana Piotra Olejarczyka pełniącego nadzór archeologiczny na
przedmiotowym terenie można prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa.

Wg. oświadczenia Pana Wojciecha Millera pełniącego nadzór przyrodniczy na
przedmiotowym terenie można prowadzić roboty budowalne polegające na odhumu—
sowaniu terenu i korytowaniu dróg.
15. Spełnienie wymagań przepisu art. 10 Prawa budowlanego (wyroby budowlane):
Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robót oświad—
czają do protokołu, iż wszystkie zastosowane wyroby budowlane posiadają doku-
menty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
16. Zalecenia dotyczące prowadzonych robót budowlanych, nałożone kary:
Kierownik budowy został pouczony o aktualizacji planu BlOZ oraz o montażu tablicy
zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

17. Pobrano następujące dokumenty:

decyzja GDOŚ z dnia 21.10.2021 r. , notatka z wizji terenowej z dnia 26.11.2021 r. ,
oraz raport z nadzoru przyrodniczego inwestycji za października 2021 r.



18. Wpisu do dziennika budowy: dokonano
19. Wykonano dokumentację fotograficzną
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - zwanego RODO) osobom
uczestniczącym w czynnościach kontrolnych przekazano Klauzulę informacyjną Wojewódzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

20. Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

21. Protokół został odczytany i podpisany:

_ELzedstawiciele WINB:

Osob u estnm/zżiel w kontroli:
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