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DUD.22l0-6ft4A

Picltrków Trybunalski. I4 rnarca 2$.14r'

Pani Małgorzata Majczyna
Dyrektor Biura lnwestycji i Remoniow
Urzędu Miasta
ul. $zkolna 28
97-300 PiotrkÓw Trvbunal ski

Dot. sprawy: RlM.701 1.21.2414

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 20i4r. znak: RI1V1.701tr.21.2014 w sprawie
podania w-vt-vcznysh do projeLtowania dla planowanej przebudowy ui. Cmentarnej
iv Piotrkowie Trybunalskim w'rae z obiektem mostow-vffi Zaru# Drog i Utrzymania Miasta
rv Piotrkowie Trybunalskim określa następujące w}tyczne do projektowania:

L Kategoria drogi droga gminna.
2. Klasa drogi - L
3 Prędkość projektowa _ 5f] km,/h.
4. Konstrukcja nawierzchni jezdni - jak dla KR2.
5. Szerokośc w liniach rozgraniczającyclt _ istniejąca bez znrian
6 Szerokość jezdni - istniejąca bęzzmian.
7 Chodniki o nawierzchni z kostki belonowej na poclsypce cementowo-piaskcwej,

uniożiiwiającej par.trłowanie p*jazdow {dodatk'owo obniŹone iclawęzniki) obie strony.
8. Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni SN{A'
9. Uwzględnić wszystkie i1ndy do nieruchomości.
] 0,Przebudo$,'a oświetlenia ulicznego pED) wraz z usunięciem kolizji'
l l'odrł.odnienie drogi do karralizacji deszczowej na odrębnych w*runkach _ w€ wyty{unycll

wydanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanaiizację Sp, z o. o.

Obiekt mostowy:

l. Klasa obcią.zenia * B.
?.' obiekt powinien spełniać rvymagania okreś|one rr, rozporządzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r" rv sprawie warunków technicz.nych, jakim
powinny odpowiadać obieĘ inżynierskie i ich usyfuowanie iDz. U. Nr 63, paz.733}.

3, Technologia wykonania z.a|eżma od przyjętych rozwiązań projektowvch (konstrukcja,
matffiał itp')

4 Swiatło mostu określic zgodnie z wiw roeporządzeniem _ eatącznikienr ru. ł dil
lozporząrlzenia.

-5. Szęrokośc.iezdni ła obiekcie mostowylm powinna być rÓr+.rra odpcłwiednio szęrłkości
jezdni na dojazdach do obiektu

6. Nalezy zaprojektorvac obustronne chodniki dla pieszych

Projek1owane rozwiązania powinny byc zgodne z Rozporzą<izeniem Miaistra
Transporhr i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U. Nr 43, poz. 430).
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zARzĄD DRoG I UTRZYMANIA MIASTA PIoTRKoW TRYBUNALSKI,2oL4.o3-I4
- 97-3OO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PIoTRKÓW TRYBUNALSKI

UL. KASZTANOWA 31
NIP:7712627963

REGON: 592276LL4

Urząd Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego

97-300 Piotrków Trybuna|ski
Piotrków Trybuna|ski (miasto)

inne Pasaż Karo|a Rudowskiego 10

INNE PISMO

DUD.2210-6/2014

Pismo skierowane do Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Pani Małgorzata Majczyna.

v Korespondencję W tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji e|ektronicznej zgodnie z
art' 39. ustaWy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneso (Dz' U' z 2000 r. Nr 98, poz.

Io7I, z póin, zm').

załączniki''
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Dokument został podpisany, aby go zweryfikować na|ezy uŻyć

oprogramowania do weryfikacj i podpisu
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Piotr.ków Trybunalski, dnia l7 02.2014 r.
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W zwi4zklt z pismem zrrak R[M.70II.9'2014 z dnia 5'02.f014 roku w sprawie przebudowy
ulicy Wojska Polskiego na odciŃu od ul. Toruńskiej do P.o.W. Wojewódzki lJrz4d ochrorry
Zabyłkow w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje następujące zalecenia do
planowanego zarn ierzenia.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarzę zabytkowego układu urbanistycznego
śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zab5łków decyzjq
Prezyclium Wojewodzkiej Rady Narodowe.j w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego
Konserwatoru Zabytkorv z dnia 14 wrześnja 1967 roku, znak KL.IV-6801482167.

Ulica Wojska Polskiego powstała w trakcię regulacji układu komunikacyjnego miasta w XIX
wieku.

W ranraclr planowanej przebudowy ulicy nalezy przewl'dzieć spełnienie następuj4cych za7eceń:
1. W zakresie sposobu zagospodarowania ulicy, a zwłaszcza: układu i materiałów naw.ierzchri,

eiementów małej architektury,, widocznyclr elementów infrastruktury technicznej i materiałórł.
wykończcrriowrych naleŻy nawi4zac do rozwiązań zastosowanych w ulicach głównych uiicach
śródnriejskich podobnej rarrgi i skali, to jest alei 3 Maja i ul. Słowackiego.

2. Wszystkie linie i pr.zewody enetgetycztre rł.inny zostac skablowane, a wszelkie złqczakablou'e
i orzyŁ4cza innych instalacji montowane we wnękach ścian budynkow Z ozdobnymi,
stylizowanymi drzwiczkami na wzór realizacji w ulicach staromiej skiclr.

3. Zalecarny objęcie planowanymi pracami ulic Mickiewicza i Cmentarnej na odcinkaclr od ul.
Wojska Polskiego do rzeki Strawy. Stanowi4 one przestrzenne dopełnienie ulicy Wojska
Polskiego, zwł.aszcza ui. Cmentarna będąca rcprezentacyjną aleją r,viodąc4 do kompleksu
piotrkoi,vskich crnentarzy. Wobec tego ulice te winny być traktowane analogicznie, jak ul.
Wojska Polskiego r'r, zakresie sposobu i jakości utrzymania oTaZ zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art.36, ust.1, p. 11 ustawy z dnia23lipca2003 roku o ochronie zabykow i opiece nad
zab1tkami (Dz.IJ. Nr |6212003, poz' 1568) planowane zamierzenie wymagać będzie pozwolenia
Wojerł.ódzkiego Korrserwatora Zabytkow w formie decyzji. Pozwolenie wydaje się na wniosek
osoby flzycznej lub jednostki organizacyjnej posiadaj4cej tytuł prawny do korzystania z zabfiku
wpisanego do rejestru, wynikaj4cy Z prawa w,łasności' użytkowania wieczystego, trwałego zarzqdtt
albo o graniczone go prawa tzeczow e go lub sto suŃ u zobowiązani owego.

Wniosek o wydanie pozwolenia na podjęcie prac naleŻy złoŻyc w tutejszyn urzędzie wIaZ Z
proj ektem bud owl anym prac uwzględni aj 4cym powy Ższe za|ę cenia.

Zalecamy dokonanie w tutejszym urzędzle roboczych uzgodrrień projektu we wstęprrej fazie
koncepcji.
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Wojewódzki Zarząd Me|ioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Terenowy lnspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
u|. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

hilp //www metioracja lodzkie pt //www bip metiorac.la lodzkie pt e-mail inspektorat plotrkow@meltoracja lodzke pl

Urząd Miasta
Piotrkow Trybunalski
Biuro Inwestycji i  Remontow
ul.  Szkolna 28

Piotrkow Tryb., dnia 31 .03.2014 r.

odpowiadając na p ismo z dnia 19 'O3'2014r w sprawie projektowania przebudowy u|
Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu na rzele Strawie - Wojewodzki Zarząd
Me|ioracji i  |Jrządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb ' uprzejmie
informuje, że p|anowana inwestycja musi uwzg|ędniac następujące uwarunkowania.

planowana inwestycja nie może pogarszac warunkow przepływu wody w korycle

rzeki Strawy, w związku z tym koryto rzeki na|eŻy dostosowac do projektowanej

infrastruktury drogowej poprzez przeprowadzenie konseruiracji lub przebudowy

w zakresie zapewniającym swobodny przepływ wod

przewidziec umocnienie koryta rzeki W obrębie p|anowanego mostu

z wykorzystaniem materiałow przyjaznych srodowisku,

o terminie rozpoczęcia i zakończenia robot w obrębie rzeki na|ezy powiadomic

WZM|UW w Łodzi - Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb

po wykonaniu robot przedłoŻyć do tut lnspektoratu geodezyjną inwentaryzaĄe

powykonawczą wykonanego mostu.

inwestor zobowiązany jest do zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarządu

Me|ioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi umowy uzytkowania gruntow pokrytych

wodami (po uprawomocnieniu Się decyzji wodnoprawnej), ktora umoz|iwi

dysponowanie gruntem na czas wykonywanie robot w korycie rzeki Strawy.

sprawę prowadzi Jan Kolończyk
tel /fax (44) 647 70 06
e-mail: jan kolonczyk@melioracia lodzkie pl
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PiotrkÓw Trybunalski, dnia 27 marca 2014 r '

Urząd Miasta
Biuro |nwestycji i RemontÓw

ul. Szkolna 28
97 - 300 Piotrków Trybuna|ski

j;;iJ 27 .ffi- 251,ą

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego płanu zagospodórowania przestrzennego d|a działek numer ew.784l13,
67211,690,689 obręb 15; nr 40 obręb 22 i nr 1 obręb 21 połoŻonych w rejonie u|. Cmentarnej
w Piotrkowie Trybunalskim

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej,
Partyzantów, Krzywej i rzeki Strawy w Piotrkowie Trybuna|skim, przyjętym Uchwałą Nr XX||l/423l12 Rady Miasta
Piotrkowa Trybuna|skiego z dnia 27 czerwca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2012 r.,
poz.2388)' dziatka numer 689 obręb ,15 znajduje się jednostce urbanistycznej oznaczonej symbo|em. ,18Kxy,
działka numer 1 obręb 21 znĄduje się jednostce urbanistyczne1 oznaczonej symbo|em 16WS, o następujących
ustaleniach:

Dz|AŁ|
. POSTANOWIENIA OGOLNE

$3. 1. ||ekroć w da|szych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:
1. |inii rozgranicz{ącą _ na|eŻy pzez to rozumieć oznaczoną na rysunk.u p|anu |inię ciągłą, dzielącą obszar

na części o rÓŹnym przeznaczeniu Iub róŹnych zasadach zagospodarowania;
2. obowiązującej |inii zabudowy - na|eŻy przez to rozumieć |inię, w której obowiązuje sytuowanie nowych

i rozbudowywanych budynków i budow|i niebędqcych podziemnym uzbrojeniem terenu, w następujący
sposÓb: w płaszczyżnie poziomej wyznaczonej przeztę |inię musi zna|eżć się, co najmniej 80% powierzchni
|ica ścian widocznych w e|ewacji (w rysunku architektoniczno-budow|anym) - nie dotyczy to takich
e|ementów architektonicznych budynku jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura
spustowa, podokienniki oraz innych e|ementów architektonicznych na |rwa|e związanych z konstrukcją
i funkcją budynku;

3. nieprzekracza|nej linii zabudowy - na|eiy pzez to rozumieć |inię graniczną sytuowania nowych
i rozbudowywanych budynkÓw i budow|i nie będącymi podziemnym uzbrojeniem terenu, w ktÓrej może być
umieszczone Iico ściany budynku - nie dotyczy to takich e|ementÓw architektonicznych budynku jak: ba|kon,
schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych e|ementÓw
architektonicznych na trwa|e związanych z konstrukcją i funkcją budynku;

4' niepzekracza|ny obszar zabudowy _ na|eŻy przez to rozumieĆ wskazany na rysunku planu, obszar
sytuowania nowych i rozbudowywanych budynków i budow|i nie będących uzbrojeniem terenu -
nie dotyczy to takich e|ementów architektonicznych budynku jak: ba|kon, schody, wykusz, gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych e|ementów architektonicznych na trwa|e związanych
z konstrukcją i funkcją budynku;

5. obszarze - na|eŻy pzezto rozumieć obszar objęty p|anem w granicach pzedstawionych na rysunku p|anu;
6. odpowiedniej i|ości miejsc postojowych - naleiy przez |o rozumiec i|oŚć miejsc postojowych |iczoną

z proporcjr:
a.minimum 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkaniowy jednorodzinny,
b.minimum 1 miejsce postojowe na każde 50 m.'powierzchni spzedaŹy iustugowej z|oka|izowanej

w budynku mieszkalnym, w terenach MN/U, MS,
c.minimum 1 miejsce postojowe na kazde 30 m, powierzchni sprzedaŻy i usługowej z|oka|izowanej

w budynku innym niŻ mieszka|ny w terenach^MN/U' Ms'
d.minimum 1 miejsce postojowe na kaŻde 30 m, powierzchni sprzedaŻy iusługowej -zwyłączeniem

gastronomii i świadczących usługi noc|ógowe w terenach U/Z,
e'minimum 1 miejsce postojowe na kaŹdy |oka| mieszka|ny w terenach MS,
f. minimum'15 miejsc na 100 miejsc konsumenckich w obiektach gastronomii,
g. minimum 40 miejsc na 100 miejsc w obiektach świadczących usługi noclegowe.

7. powierzchni zabudowy - na|eŻy pzez to rozumieć powierzchnię terenu inwestycji zĄętą przez rzuty
poziome wszystkich budynków i budow|i w ich obrysie zewnętrznym;

8. przepisach odrębnych i szczegó|nych - na|ezy przez to rozumieĆ obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczające prawo dysponowania
terenem;

9. przeznaczeniu podstawowym - na|eŻy przez to rozumieĆ pfeznaczenie, ktÓre okreś|a wiodącą funkcję
uŻytkowa n i a te ren u Wyzn aczo ne g o I i n i a m i r ozgr ailcza!ący m|,

10. przeznaczeniu uzupetniającym _ na|eŻy przez |o rozumieĆ przeznaczenie wzbogacające przeznaczenie
podstawowe;

1 1 ' rysunku p|anu - na|eŻy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie, w skali 1 :1 000;
,l2. studium - należy przezto rozumieĆ ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzestrzennego

dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego";

1.1 i-  1.,  ,"- i ,
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13. terenie - na|eŻy przez to rozumiec teren o okreś|onym rodzaju przeznaczenia izasadach
zagospodarowania, Wznaczony na rysunku planu |iniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbo|ami
cyfrowymi i literowymi;

14. terenie inwestycji - na|eŻy przezto rozumiec teren objęty wnioskiem o pozwo|enie na budowę;
15. tymczasowym uiytkowaniu - nalezy przez to rozumieć dotychczasowy sposób zagospodarowania

i uiytkowania terenu albo obiektu istniejącego . do czasu jego zagospodarowania zgodnie z usta|eniami
planu;

,|6. wskaŹniku intensywności zabudowy - na|eży pzez to rozumiec stosunek sumy powierzchni całkowitych
(suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku mierzona w zewnętrznym obrysie
rzutÓw) wszystkich budynków połoionych na terenie inwestycji, do powiezchni tego terenu;

17. wskaŹniku powierzchni bio|ogicznie czynnej _ na|eŻy przez |o rozumiec procentowy udział powiezchni
bio|ogicznie czynnej, okreŚ|onej według przepisÓw odrębnych, w stosunku do terenu inwestycji;

18. wskaźniku powierzchni zabudowy _ na|eŻy przezto rozumieć parametr procentowy WraŻąący stosunek
powiezchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji;

19' wysokość zabudowy - na|eŻy pzez to rozumiec usta|ony w p|anie nieprzekracza|ny pionowy wymiar
obiektów budow|anych w metrach, |iczony od natura|nej warstwicy terenu, na której posadowiony jest
budynek (od strony frontowej) do najwyŻszej ka|enicy lub najwyŹszego punktu na pokryciu kubatury bez
masztÓw odgromnikowych i kominÓw;

20. zabudowie wie|ofunkcyjnej śródmiejskiej - na|eiy przez |o rozumieĆ zabudowę mieszkaniową, usługową,
uwzg|ędniającą intensyfikację istniejącej zabudowy, wykozystanie rezeruv terenowych, wprowadzanie
nowych uzupełnień' Ioka|izacji usług charakterystycznych dIa centrum miasta' koncentracji funkcji
usługowych w parterach budynku.

DZ|AŁ ||. 
USTALEN|A oGÓLNE DLA cAŁEGo oBSZARU oBJĘTEGo PLANEM

$5. 1. Usta|a się następujące zasady ogó|ne:
1) tereny mogą być uiytkowane w sposób dotychczasovvy, do czasu. rea|izacji zagospodarowania terenu

zgodnie z planem;
2) d|a rozbudowy, nadbudowy, pzebudowy i zmiany sposobu uŻytkowania budynków obowiązują zasady

ustalone dla danego terenu;
3) d|a budynków z|oka|izowanych pomiędzy |iniami zabudowy a |iniami rozgraniczającymi drÓg pub|icznych

oraz poza niepzekracza|nymi obszarami zabudowy dopuszcza się użytkowanie na dotychczasowych
zasadach bez moŻ|iwości nadbudowy i rozbudowy;

4) dopuszcza się dokonywanie podziałów działek niespełniających usta|eń szczegołowych na potrzeby
infrastruktury technicznej;

5) obowiązu je zakaz hodow| i zwieząt gospodarskich.
2. Usta|a się następujące zasady ochrony środowiska i pzyrody:

1) nakaz stosowania rozwiązań przestzennych i technicznych zapewniających zachowanie odpowiednich
standardÓw środowiskowych pzestzeni zamieszkania, odpowiadającym Wymogom okreś|onym
w pzepisach odrębnych;

2) zakaz loka|izacji usług na terenach oznaczonych, jako MN/U' powodujących obniŻenie standardÓw
środowiskowych właściwych d|a zabudowy mieszkaniowej;

3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko, z wyjqtkiem:
a) inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej.

4) obowiązek zachowania poziomu hatasu w środowisku okreś|ony w obowiązujących przepisach o ochronie
środowiska:
a) w terenach MN/U - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) w terenach UKlz, Ulz, ZP i Ms - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowej wie|orodzinnej

i zamieszkania zbiorowego.
5) zakazuje się dokonywania zmian stosunkÓw wodnych;
6) na terenachZP,zD,UKJZ, U/Z' MN/U i MS zakazuje się stosowania nawierzchni bitumicznych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspołczesnej:
1) na obszaze objętym planem występuje strefa ograniczonej ochrony konsenruatorskiej -'B'';
2) na obszaze objętym p|anem występuje strefa ochrony ekspozycji ,,E''.

4' Usta|a się następujące zasady przeksztatcania i budowy systemow komunikacji:
1) w Iiniach rozgraniczĄących drÓg moŻ|iwoŚć |okalizowania e|ementÓw małej architektury' jak: słupy

ogłoszeniowe, ławki, e|ementy dekoracyjne itp.;
2) w Iiniach rozgranicza1ących moi|iwość |oka|izacji zie|eni z zachowaniem po|a wymaganej widoczności;
3) zakaz |oka|izacji w liniach rozgraniczających dróg pub|icznych i ciągÓw jezdnych, pieszych i rowerowych

obiektów usługowych oraz rek|am o wymiarach pzekraczających 0,5 x 0,7 m;
4) |oka|izacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach okreś|onych W przepisach

szczegÓ|nych;
5) moz|iwość |oka|izacji urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w tym parkingow;
6) sygna|izacji drogowej, Ścieiek rowerowych, chodnikÓw pod warunkiem spełnienia przepisów szczegÓ|nych;
7) tereny objęte p|anem mogą byc obsługiwane przez drogi, do których pzy|egają

(w tym' nieobjęte p|anem),
8) d|a terenów oznaczonych na rysunku p|anu symbo|em KDD obowiązuje budowa dróg;
9) d|a terenu oznaczonego symbo|em Kxy obowiązuje budowa ciągu pieszo-jezdnego;
10) d|a terenów oznaczonych symbo|em Ky obowiązuje budowa ciągu pieszo-rowerowego;
1 1) dla terenu oznaczonego symbo|em Kx obowiązuje budowa ciągu pieszego.
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5. Ustala się następujące zasady przeksztatcania i budowy infrastruktury technicznej:
1) powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru p|anu z układem sieci miejskich realizowane będą

poprzez budowę i rozbudowę układów sieciowych'
2) na obszaze objętym p|anem, przebiegają napowietzne |inie energetyczne niskiego napięcia od ktÓrych

obowiązuje strefa ograniczonego uŻytkowania 3,5 m na kaŻdą stronę |icząc od osi przewodu - |oka|izacja
inwestycji w strefie Wymaga uzgodnienia z wtaściwym operatorem sieci. W przypadku |ikwidacji istniejącej
napowietznej |i nii strefa pzestaje obowiązywać;

3) na obszarze objętym p|anem, przez|ereny 4zP,sulz,6ZD, 19Ky i 1sws pzebiega ko|ektor kana|izacji
sanitarnej 0800;

4) obowiązuje zapewnienie dostępu do sieci w ce|ach eksp|oatacyjnych;
5) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
6) dopuszcza się |oka|izację infrastruktury te|ekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziatywaniu.

6. Usta|a się następujące zasady zagospodarowania i WyposaŹenia terenów w zakresie obronności i w sytuacjach
kryzysowych:
,1) zabudowa na terenach objętych p|anem nie tworzy zagroŻeń dla |udności iŚrodowiska, naobszarze

własnym jak i na terenach sąsiednich;
2) obowiązek budowy odcinków sieci wodociągowej domykających pierŚcienie oraz zaopatrzenie sieci

w hydranty naziemne do ce|ów ppoi.;
3) obowiązek zaopatzenia W wodę W warunkach kryzysowych W i|ości według przelicznika

7m./miesiąc/mieszkańca ;
4) obowiązuje zapewnienie przejezdnoŚci dróg wewnętznych i ciągÓw komunikacyjnych, moŻ|iwoŚc

wykorzystania ich do ce|Ów pzeciwpoiarowych oraz d|a pojazdów i sprzętu ratowniczego;
5) ze względu na specyfikę zabudowy (jednorodzinna i usługowa) nie usta|a się obowiązku rea|izaĄi

pomieszczeń odpornych na zagruzowanie i szybką adaptację d|a ce|ow ochrony Iudności;
6) |okalizacje.obiektów słuŹących ochronie |udności w sytuacjach kryzysowych, wyznacza się na terenie

za|iczanym do powiezchni bio|ogicznie czynnej, na terenach między |iniami zabudowy wyznaczonymi
wzdłuŻ dróg pub| icznych.

7. Usta|a się następującą wysokość jednorazowej opłaty okreś|oną w stosunku procentowym do wzrostu wartości
nieruchomości - renta p|anistyczna, ktora wynosi:
1)  30% d|a  te renów 1UK lz ,3u l z ,4zP ,su/z ,7MN/U,  8MN/U,9MN/U,  10MN/U,  11MN/U,  1ZMN/U,  13MS;
2\ 0o/o d|a terenów zKP,6zD,14e, 1SWS, 16KDD, 17KDD' 18Kxy, .t9Ky' 20Kx.

DZ|AŁ |||
USTALEN|A sZcZEGoŁoWE DLA PosZczEGoLNYcH TERENÓW

s2o. 1. D|a terenu oznaczonego na rysunku planu symbo|em 15WS _ rz. Strawa, usta|a się następujące
przeznaczenre:

1)przeznaczenie podstawowe - tereny wÓd otwartych - wody płynące:
a) dopuszcza się zmianę przebiegu, ukształtowania koryta rzeki w ramach terenu,
b) dopuszcza się |okalizację budowli i urządzeń związanych w rzeką,
c) dopuszcza się |oka|izację sieci uzbrojenia terenu.

DZ|AŁ |V
USTALEN lA szcZEGÓŁoWE DLA TERENoW KoMU N lKAcJ|

s23. 1. D|a terenu oznaczonego na rysunku p|anu symbolem 18Kxy usta|a się następujące przeznaczenie..

1)przeznaczenie podstawowe _ ciąg pieszo - jezdny

a) obowiązuje IokaIizacjaciągu pieszo-jezdnego'
b) obowiązuje budowa ściezki rowerowej,
c) obowiązuje zakaz|oka|izacji miejsc postojowych i parkingów.

2) pzeznacze n i e uzu pełn i ające :
a) dopuszcza się |oka|izację elementow matejarchitektury' zie|eni,
b) dopuszcza się |oka|izację infrastruktury technicznej'

DZ|AŁ |V
USTALEN |A SZcZEGoŁoWE DLA TERENÓW KoMU N I KAoJ I

s22. 1. D|a terenu oznaczonego na rysunku p|anu symbo|em 17KDD _ ul, Wilcza' usta|a się następujące
przeznaczente:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny drog publicznych - droga dojazdowa:
a) obowiązuje loka|izacja drogi dojazdowej, dwukierunkowej,
b) obowiązuje |oka|izacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą.

2) przeznaczenie uzupełniające:, 
dl dopuszcza się |bka|iza.ję elementów małej architektury, dopuszcza się |oka|izację infrastruktury

technicznej' 
DZIAŁ V

USTALEN|A sZcZEGÓŁoWE W ZAKRES|E INFRASTRUKTURY TEcHN|CZNEJ I WÓD PoW|ERZCHN|oWYcH

s26. 1. Usta|a się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:



4

1) zaopatrzenie W Wodę do celów socja|no - bytowych, z miejskiej sieci wodociągowej istniejącej
w u|icach Cmentarnej, Partyzantów, Spacerowej, Krzywej, Wi|czej oraz Wojska Po|skiego iWiejskiej
(d|a terenu 13Ms). Tereny 4zP, sulz zasi|ane są z sieci istniejącej w tych terenach, a zasi|anej z sieci
w ul. Cmentarnej;

2) budynki W terenie 3ulz zasi|ane będą z nowych odcinkÓw wodociągów z|oka|izowanych
w wewnętrznym układzie komunikacyjnym;

3) do Iikwidacji przewidziany jest istniejący odcinek sieci wodociągowej (pzyłącza) w całości
Iub na odcinkach, poza niezbędnymi pzyłączami do istniejących obiektÓw;

4) nowe odcinki sieci wyposaŻyćw hydranty p. poz.;
5) nie dopuszcza się zaopatzenia w wodę z indywidua|nych zródeł zasi|ania.

2' Usta|a się zasady wyposaŻenia i obsługi w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
1) odbiór Ścieków sanitarnych popfez istniejący i projektowany układ uządzeń kana|izacyjnych

do m iejskiej oczy szcza|ni Ścieków;
2) odbiÓr ścieków zapewnia istniejąca sieć ko|ektorÓw kana|izacji sanitarnej w uIicach Cmentarnej,

Wi|czej (z przejściem przez teren 6ZD), Krzywej (zprzejściem w ciągu pieszo-rowerowym - 19Ky)
i Spacerowej, odprowadzających Ścieki do ko|ektora wzdłuŻ rzeki Strawy;

3) przebudowy wymagają odcinki kolektorow odbierających ścieki sanitarne z południowej izachodniej
strony rzeki Strawy. Podstawowym ko|ektorem powinien zostać kolektor główny z|oka|izowany po
północnej stronie zeki' Do |ikwidacji przewiduje się odcinek kolektora usytuowany w korycie rzeki
z jednoczesnym przepięciem kolektorow i przykanalików do kolektora głównego;

4) odbiór ścieków sanitarnych z obiektow w terenie 3UlZ moŻ|iwy będzie po wykonaniu nowych odcinków
sieci kana|izacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w wewnętznym układzie komunikacyjnym tego
terenu, z odprowadzeniem do kolektora w ul. Cmentarnej;

5) zakaz |oka|izacji pzydomowych oczy szcza|ni ŚciekÓw i zbiorni kÓw bezodpływowych.
3' Usta|a się zasady wyposaŹenia i obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) maksyma|ne zagospodarowanie wód opadowych w granicach nieruchomości popzez natura|ną
iwymuszoną retencję terenu z budową zbiornika wod opadowych włącznie;

2) natura|nym i podstawowym odbiornikiem wód opadowych jest rzeka Strawa i istniejący jej dopływ - rów
w terenach 3ulz,sulz prowadzący wody opadowe spoza terenu objętego p|anem;

3) budowa ciągu pieszo - jezdnego 18Kxy' pieszo - rowerowego 19Ky oraz pieszego 20Kx Wymaga
wykonania robót regulacyjnych rzeki Strawy z umocnieniem dna i skarp;

4) dopuszcza się moz|iwośc budowy zbiornika retencyjnego w terenie 3UlZ na istniejącym rowie
odwadniającym;

5) odprowadzenie wód opadowych z terenów objętych planem istniejącymi iprojektowanymi rurociągami
kana|izacji deszczowej w ciągach u|ic Cmentarnej, PańyzantÓw (poza obszarem opracowania),
Kzywej, Wi|czej i terenie 19Ky oraz powierzchniowe, zzaos|rzeniem obowiązkow okreŚ|onych wyiej.
W terenach 3U/Z, SU|Z na|eiy wykorzystać układ wysokościowy terenu do powierzchniowego
odprowadzeni a wód opadowych ściekam i pzykraw ęŻni kowym i.

4' Usta|a się zasady wyposaienia i obstugi w zakresie zaopa|rzenia w gaz ziemny:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci w u|. Krzywej, Spacerowej, Wo|ska Po|skiego, Wi|czej

i Partyzantów;
2) dopuszcza się loka|izację gazociągów poza |iniami rozgraniczającymi dróg, w uzgodnieniu

z właścicie|em terenu (szczegó|nie w terenie 3U/Z).
5' Usta|a się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatzenia w ciepło:

a) zakaz budowy nowych |oka|nych kotłowni na pa|iwa stałe;
b) obowiązuje budowa kotłowni wbudowanych w bryłę budynku z niej zasi|anego, z uwzględnieniem

pzepisow szczegÓ|nych,
c) dopuszcza się budowę kotłowni zasiIających więcej niŹ jeden budynek.

6. Usta|a się zasady wyposażenia i obstugi w zakresie gospodarki odpadami:
1) usuwanie nieczystości stałych w oparciu o miejski system oczyszczania,
2) obowiązek gromadzenia odpadÓw w szcze|nych pojemnikach w granicach działki.

7. Usta|a się zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zasi|ania w energię elektryczną:
1) obowiązują strefy ograniczonego uŻytkowania terenu napowietznych |inii eNN o szerokości 7,0 m,

zgodnie z rysunkiem planu;
2) dIa nowo rea|izowanych sieci e|ektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie Iinii

kablowych

Jednocześnie zaświadczam, Że działki numer ew 784113,67211,690 obręb 15; nr 40 obręb 22 nie są
objęte miejscowym p|anem zagospodarowania pzestrzennego
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PGE Dystrybucja S.A.

Do: Urząd Miasta
Biuro lnwestycji i Remontów

ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Tryb

PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódż. - Teren w odpowiedzi na komp|etny

wniosek zlloŻony w dniu 24lo4l2014, W ce|u okreś|enia warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej obiektu: oświet|enie uliczne ulicy Cmentarnej, w miejscowości PiotrkÓw
Tryb'' w załączeniu przesyła warunki pzyłączenia nr 3836/RE01|2014 z dnia25104|2014
w|az z dwoma egzemp|arzami projektu umowy nr 3836/01 12014 o przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej.

Jeze|i akceptują Państwo warunki pzyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie

dwóch egzemp|azy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A.
oddział ŁÓdŹ _ Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybuna|ski 97-300 Piotrków
Trybunalski, ul. Narutowicza 35 w celu ich podpisaniaprzez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktua|ny nie
dłuzej niz okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma, z zastrzeŻeniem zmian
wynikających z obowiązującej taffy i zmian pzepisów prawa powszechnie

obowiązujących - w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dzień zawarcia umowy.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzg|ędnieniem zmian wymienionych
powyzej (jeze|i wystąpi{ skutkować będzie koniecznością sporządzenia na Państwa
wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia rea|izacji prac
projektowych i budow|ano-montazowych na.zasadach w niej okreś|onych.
Ze strony PGE Dystrybucja S.A. oddział ŁódŹ - Teren sprawę prowadzi: Ruszkiewicz
Adam, tel. (44) 645-03-33.

Zaltączniki.
1 . Warunki pzyłączenia nr 3836/RE01/201 4
2. Projekt umowy o pzyłączenie nr 3836/01/2014 - 2sz|'

PGE Dystrybucja spólka Akcyjna z siedzibą W Lublinie, 20-340 Lub|in' - u| Garbarska 21A' wpisana do rejestru pzedsiębiorców
prowadzonego pzez sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzjbą w swidniku' V| Wydział Gospodarczy poo. nr xńs:oooosłslzł,
N|P: 946-25-93-855, REGoN: 060552840 Kapilał zakładowy. 973o742 890 zł w pełni op'łacony
M.pgedystrybucja,pl
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PGE Dystrybucja S.A.
oddział ŁódŹ - Teren
Rejon Energetyczny Piotrków TrybunaIski
97-300 PiotrkÓW Trybuna|skj, u| Narutowicza 35
Tel : (+48 44) 647 54 96
Faks: (+48 44) 647 14 04
Email: piotrkow olt@pgedystrybucja pl

Piotrkow Trybunalski, 251041201 4 r.

01-RP-002246-2014
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
oddział Łódź . Teren
ReJon Energetyczny PiotrkóW TrybunaIski
97-300 PiotrkówTrybuna|ski' u| Narutowicza 35
Tel : (+48 44) 647 54 96
Faks: (+48 44)647 1404
Email: piotrkow olt@pgedystrybucja pl

Piotrków Trvbunalski. 25 l 04l20I4 r.

01-RP -002246-2014

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 3836/01/2014 o pnyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrków Trybunalski
ul. Pasaż KaroIa Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Warunki przyłączenia nr 3836/RE01l2014 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej

. do sieci dystrybucyjnej o naplęciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do siec!: oświetlenie uliczne

Loka|izacja: ul. cmentarna Piotrków Tryb., gm. M. PIoTRKÓW TRYBUNALsKl

Na podstawie rozpoządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 20o7r. w sprawie szczegołowych warunków
funkcjonowania systemu e|ektroenergetycznego (Dz'U' Nr 93 z 2007r. poz. 623 z póŹn. zm.)' w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24lo4l2014, okreś|a się następujące warunki pzyltączenla..

1. Miejsce przyłączenia: po|e llnlowe rozdzielnicy nlsklego napięcia W stacji

transformatorowei 1 5/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii e|ektrycznej stanowiące jednoczeŚnie miejsce rozgraniczenia

własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i insta|acji Podmiotu Pzyłączanego.

zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpleczeń w rozdzielni niskiego napięcla

w stacji transformatorowej SN/nn w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyłączeniowa: 8 kW - zasi|anie podstawowe (moc istniejąca P=3kW)

4. Rodzaj przyltącza. przyłącze kablowe istniejące' warunki dotyczą zwiększenia mocy

przyłączeniowej' oraz przebudowy istniejącej llnii oświetlenia u|icznego w uI.

Gmentarnej
- projektowaną linię oświetlenia ulicznego wykonaó jako napowletrzną przewodem AsXSn 2x25
mm2Iub kablową kablem ziemnym typu.YAKXs 4x35 mm2.

5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyltączeniem :
_ przyłączenie nie wymaga zmian w sleci.

6. Wymagania w zakresie budowy insta|acji odbiorcy: insta|acja 3 fazowa (tzw. siłowa)'

Uziemienie robocze insta|acji o rezystancji ś30o.

7. Miejsce zainsta|owania układu pomiarowo-roz|iczeniowego: istniejąca szafka pomiarowa na

zewnętrznej śc ia n ie stacj i tra nsformatorowej b udyn kowej.

8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-roz|iczeniowego i systemu pomiarowo-

roz|iczeniowego: istniejący licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej,

PGE Dystrybucja spolka Akcyjna z siedzibą W Lub|inie, 20-340 Lub||n' u| Garbarska 21^' wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez sąd Rejonowy Lub|in.Wschód W Lub||nie z siedzibą w Świdniku' V| Wydział Gospodarczy pod nr KRs]000o343124'
NlP: 946-2'93.855' REGoN: 060552840' Kapitał zakładowy: 9 73o 742 890 zł w pełni opłacony
M.pgedystrybucja.pl



3.fazowy, typu 4C52dz nr fabryczny 11523730 (odbiorca Zaząd Drog i Utrzymania Miasta,

nr kontrahenta 10000081 pp 47 , moc umowna P=3kW)

9' Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: wkładki bezpiecznikowe topikowe o

charakterystyce zwłocznej 3x16A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w

złączu.

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraień pfyjąć samoczynne wyłączanie zasi|ania w

czasie okreś|onym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasi|ającej 0,4 kV: TN.C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może byó

większy niz tg g = 0,4.

12' Poziom zmienności parametrow technicznych energii e|ektrycznej w sieci mieści się w

granicach przywołanego wyzej Rozpoządzenia Ministra Gospodarki.

13. lnsta|acje i urządzenia elektryczne na|eżące do odbiorcy powinny zapewniać

bezpieczeństwo uzytkowania, a pzede wszystkim ochronę przed porazeniem prądem

e|ektrycznym o|az ochronę pzed przepięciami łączeniowymi iatmosferycznymi

występującymi w sieci energetycznej, powstaniem poŻaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonac firma posiadająca uprawnienia budow|ane do prowadzenia

robot elektrycznych.
'1 4. lnformacje dodatkowe:

- warunki pzyłączenia sąważne 2|ata od daty ich doręczenia,

rea|izai1a inwestycji związanych z pzyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie

dokonywana na zasadach okreś|onych w umowie o pzyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Rea|izacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) Wymaga
podpisania w okresie wazności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia
jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333.

15. Uwagi dodatkowe:
- stacja transformatorowa 1510,4 kV zasilająca sieć {-0593 .'Cmentarna'', obwód |iniowy nn

nr 1-0593-04.
- projekt pzyłącza wraz z szafką pomiarowo-sterowniczą oraz |inii oświet|enia u|icznego

podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami pzyltączenia.

Rejon EnergetYC2nV

Dy r
Wlod


