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DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4, ust. 2 pkt.1, ań. 50 ust' ,1, ań. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003rr. (Dz' U.
Nr80, poz.717), s2Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zdnia26sierpnia 2003r '

w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz U.z 2003r, Nr 164,
poz. 1589) oraz ań. 104 ustawy z dnia 14 Czenvca 1960r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz'U' z2000r', Nr 98, poz' 1071 z poŹniejszymi zmianami ) po rozpoznaniu
wniosku z dnia 2.04.2004r przekazanego Postanowieniem Samorządowego Ko|egium
odwoławczego w Piotrkowie Trybuna|skim Nr Ko'42-95104 w dniu 22'04.2004r.:
Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim , Wydziału lnfrastruktury Miasta, Referatu
|nwestycji i Remontów z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szkolnej 28

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmującej:

o budowę kanalizacji sanitarnej a 200 w u|icy w Piotrkowie Trybuna|skim wraz
z przyłączami do istniejących budynków (na odcinku od ulicy Wlatracznej
do posesji nr 143 obr 3 przy ulicy Gęsiej ) .

USTALA slĘ
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU

obejmującego uI icę Gęsią (dz. nr ewid.20 obr 12 ),  u| icę Wiatraczną (dz '  nr ewid. 12
obr  21 )  o raz  n ie ruchomości  ozn .114,  115,  11614,  11714,  118,  119,  12011,12012,
121,122,123,124,125,126,127 ,128, 129, 130,131 ,13211 ,  13213,13311 ,13312, 133/3,1 3314,
16011, 133/5, 16012, 160/3, 134, 134,135, 13611,13612, 13711, 13712,139, 139,
14011,14013, 14015, 141, 142, 143 obr 3. w Piotrkowie Trybunalskim..

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1 :1000 stanowiącej
załącznik nr ,l do niniejszej decyĄi obejmujqcej cel pub|iczny o znaczeniu |okalnym-
gminnym.

USTALAM
Warunki rea|izaĄi wnioskowanej inwestycji polegającej na :

. budowg kanalizacji sanitarnej a 200 w ulicy Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim
wfaz z przy|ączami do istniejących budynków (na odcinku od ulicy Wiatracznej
do posesji nr 143 obr 3 przy u|icy Gęsiej ) .

l. Realizacja zamierzenia Wymaga spełnienia następujących warunków
i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

w zakresie:
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1.Warunków iwymagań ochrony l kształtowania ładu przestrzennego: nie wymaga
nałozenia specja|nych warunków
lnwestycji rea|izowana będzie w projektowanych |iniach rozgraniczających u|icy Gęsiej-
maks.  15m
Projektowana inwestycja nie moze powodowac zmian w istniejącym zagospodarowaniu
nieruchomości przez teren których będzie rea|izowana inwestycja Teren po wykonaniu
robót budow|anych na|eŻy doprowadzió do stanu pieruvotnego .

2. ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu:
a/ planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na
środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko
bi inwestycja jest położna poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie
pzepisów o ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntow rolnych i |eśnych, |ezy
poza obszarami objętymi przyrodnicząochroną konseruuatorską
cl rea|izacja inwestycji na terenach bio|ogicznie czynnych zagospodarowanych zie|enią
nie może powodować ich pomniejszania . Przebieg inwestycji winien uwzg|ędniaÓ
istniejący drzewostan ,zaś ewentua|ne kolizje rozwiązywaÓ w uzgodnieniu z Wydziałem
Rozwoju Miasta - Referatem ochrony Środowiska ,
. nie wymaga nałożenia specjalnych warunków realizacji .

W trakcie postępowania uzyskano niezbędne opinie w zakresie konieczności sporządzenia
dla projektowanej inwestycji rapońu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko tj
Postanowienie Państwowego Powiatowego |nspektora Sanitarnego z dnia 3.08.2004r.
nr PP|S- ON-ZNS.470|62104 iorganu ochrony środowiska pismo nr RoS. |v.7624-20|2004
z dnia 29.06.2004r.
W świet|e uzyskanych opinii, Postanowieniem nr RB-7331-58104 z dnia 25.10.2004r' nie
nałoiono na wnioskodawcę obowiązku spcrządzenia rapońu o oddziaływaniu na
środowisko pIanowanego przedsięwzięcia.

3. Dziedzictwa ku|turowego izabytków dóbr kultury współczesnej::
a/ planowana inwestycja nie narusza miejskiego układu przestrzennego nie znajduje się w

otoczeniu obiektÓw znajdujących się w rejestrze zabytków i objętych ochroną
konsenłatorską,
. nie wymaga nałożenia specja|nych warunków rea|izacji .

4. Warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
a/ projektowana inwestycję rea|izowaĆ zgodnie z '
- warunkami technicznymi uzyskanymi u właściwego gestora sieci miejskich,
b/ budowa sieci wrazz przyłączami w przypadku konieczności przełoŻenia istniejących

sieci Wymaga koordynacji właściwych gestorow sieci .
cl Przed uzyskaniem pozwo|enia na budowę na|eŻy uz;,skaÓ od zarządcy drogi

warunki na umieszczenie w pasie drogowym uządzenia obcego wraz z prawem
dysponowania gruntem na cele budowlane.

5. Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: rea|izacja
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie może pozbawiać osób trzecich :
- dostępu do drogi pub|icznej lub powodować jego ograniczeń ,
- moz|iwości korzystania z wody, kana|izacji, energii e|ektrycznej i ciep|ne, gazu ziemnego

oraz ze środkow łączności,
- dostępu Światła dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt |udzi ,
-oraz powodowaó uciąż|iwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia



e|ektryczne ipromieniowania, oraz zanieczyszczaÓ powietrza , wody i g|eby.
Niniejsza decyĄa nie rodzi praw do terenu i na etapie wystąpienia o_pozwo|enie
na budowę lnwestor musi przedstawiÓ potwierdzenie prańa do dysponowania
nieruchomoŚcią na ce|e budowlane.

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów |ub
zagospodarowania terenów pod|egających ochronie usta|onych na
podstawie odrębnych przepisów , w tym terenów górniczych a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oiaz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych:projektowana inwestycja nie jest zloka|izowana
na terenach pod|egających ochronie w zakresie powyzej usta|onym, nie nakłada się
zadnych dodatkowych wymagań i obowiązkow

l| Do wniosku o wydanie pozwotenia na budowę należy dołączyć .- projekt budow|any wrazz opiniami, uzgodnieniami ipozwo|eńiami wymaganymi przepisami
szczegołowymi,

- zapewnienie od gestorów sieci dostaw energii e|ektrycznej , wody , ciepła, gazu , odbioru
scieków oraz warunki przyłaczenia obiektu do sieci W za|eznosci od potzeb,. prawomocną decyzję o usta|eniu |oka|izacji celu pub|icznego.

Decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę ( art. 55
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności
i uprawnień osób trzecich .

Decyzja niniejsza jest ważna do jej wygaśnięcia odrębną decyzją
z powodów określonych w ań. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym.

Z wnioskiem o ustalenie lokal izacji
w Piotrkowie Trybunalskim , Wydziat
ul. Szkolna 28. W dniu 22.04.2004r.
Krzysztoporska .

UZASADNIENIE
tnwestycji ce|u pub|icznego wystąpił LJząd Miasta

|nfrastruktury Miasta, Referat lnwestycji i Rómontów
r. wyznaczyło do załatwienia sprawy Gminę Wo|a

Niniejsza decyzja uwzg|ędnia w całości ządanie wnioskodawcy
W trakcie postępowania dokonano analizy wirunkow i zasad zagospodarowania terenuw zakresie projektowanej inwestycji, ana|izy stanu faktycznógo o|az prawnego terenowna których rea|izowana będzie proj. inwestycja .
Inwestycja objęta niniejszą decyzją nie wymaga wykonania ana|izy porea|izacyjnej,
o któĘ mowa w ań. 56 ustawy prawo ochrony środowiska .

Pouczen ie ' :
od. niniejszej decyzji słuzy stronom prawo do wniesienia odwołania do SamorządowegoKolegium odwoławczego W Piotrkowie Trybuna|skim za pośrednictwem Wójta Gminy wo]aKrzysztoporska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .
odwołanie powinno zawierac zazuty. oońoszące się do decyzji, określaÓ istotę i zakreszad.ania będącego przedmiotem odwołania óraz wskazywaÓ dowoJy uzasadniającezadanie.



Załączniki do decyzji :

rozgranIczaJące

Na podstawie arr . l30 g 4 K 1,r
n i n i ej s za d e ty z1 a [,..l l-i :'':Ł]il \Y y I Qil ib]l ! u

. załącznik nr 1 _ map'aęylr WyĘpK.oŚciowa W skali
rozgraniczające teren.projektowanej inwestycji .

1:1000 na ktorej wyznaczono linie

WOJTA GMINY
SZTOPORSKA

arek ik

od dnia .,*t:.9.ł, ,,ł*?-?.,- .'ł,;,,;",,
N Y

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wydział |nfrastruktury Miasta, Referat lnwestycji i Remontów
97- 300 Ęiotrkow Trybunalski u|ica Szko|na 28
WłaŚcicie|b nieruchomoŚci na terenie ktÓrych będzie rea|izowana inwestycja
Wg odrębnego wykazu

Do wiadomości:
1 . Pracownia Planowania Przestrzennego

97- 300 Piotrkow Trybunalski ul. Farna 8
2.Miejski Zarząd Drog i Komunikacji
97- 300 Piotrków Trybuna|ski u|. K. Pzedmieście 73

Uwaga:
Rozstrzygnięcia jednoznaczne i ostateczne nastąpią w drodze decyzji pozwolenia na
budowę, wydanej w trybie Ustawy zdnia 7lipca 1994 r.-Prawo Budow|ane (tekst jedno|ity
Dz. U. z 2000r. Nr 106,po2.1126 z pozniejszymi zmianami ) po przeprowadzeniu
oddzie|nego postępowania administracyjnego na wniosek |nwestora, Rozpoczęcie prac
budow|anych może nastąpiÓ dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwo|eniu na
budowę.
Przystąpienie do budowy bezwymagań okreś|onych wyzej będzie uznane za samowolę
i Iikwidowane odrębnym postępowaniem.

organ , który wydat niniejszą decyzję stwierdza jej wygaśniecie jeśli :
1/ wnioskodawca uzyskat pozwo|enia na budowę ,
2t d|atego terenu uchwalono plan miejscowy, którego usta|enia są inne niz

w wydanej decyzji , przy czym przepisu tego nie stosuje się jeze|i została
wydana decyzja o pozwo|eniu na budowę .

Projekt decyzji został sporządzony przez : mgr inż. arch. Katarzynę Pittner.

osoby
decyzji

--:-
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PiotrkÓw Trybuna|ski 20.1 1 .2008r

DECYZJA
o lokalizacji lnwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4, ust. 2 pkt.1, ań. 50 ust. 1, ań. 54 Ustawy z dnia 27 marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pÓzniejszymi zmianami )' s 2
Rozporządzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy ( Dz. U. 22003r, Nr '164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r' kodeks postępowania administracyjnego (Dz'U. z2000r., Nr 98, poz. 1071 zpoinie)szymi
zmianami ) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim nr XL|l710105 z dnia 5 paŹdziernika
2005r. w sprawie upowainienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie
Trybuna|skim do załatwiania indywidua|nych spraw z zakresu administracji pub|icznej (Dz. Urz. Woj.
ŁÓdzkiego Nr 327, poz'2988 z poiniejszymi zmianami) po rozpoznaniu wniosku z dnia 09.10'2008r.

USTALAM

dla: Gminy Piotrków Trybunalski
reprezentowanei pzez Urząd Miasta, Biuro Realizacji Projektu FS z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim ul. Szkolna 28

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA t WARUNKI ZABUDOVVY TERENU
d|a zamiezenia inwestycyjnego po|egającego na :

. budowie odcinka kanalizacji sanitarnej a 200 z przyłączami na terenie nieruchomości
przy ul. Gęsiej ozn. nr ewid. dz. ,|1715 obr.3 w Piotrkowie Trybunalskim

(stanowiącej uzupełnienie inwestycji pod nazwą,, budowa kana|izacji sanitarnej o 200
w ul. Gęsiej wrazz przyłączami do działek na odcinku od uI. Wiatracznej do posesji nr
143 obr. 3 przy ul. Gęsiej'' d|a 'ktÓrej usta|ono warunki |okaIizacjiw decyzji o usta|eniu
|oka|izacji inwestycjice|u pub|icznego nr RB-7331.58/04 wydanej przez WÓjta Gminy
Wola Krzysztoporska z dnia 30.12.2004r.).

Przebieg projektowanej inwestycji wyznaczono na mapie w ska|i 1:500 stanowiącej załącznik nr '1 do
niniejszej decyzji obejmującej ce| pub|iczny o znaczeniu |oka|nym - gminnym.

l. ReaIizacja zamierzenia wymaga spełnienia następujących warunków i szczegółowych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:
1.Warunków iwymagań ochrony i ksztaftowania ładu pzestzennego:
Projektowana inwestycja ( siec podziemna) nie narusza ładu przestrzennego terenu na ktorym będzie
rea|izowana i nie zmienia jego sposobu uŻytkowania.
|nwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomościozn. nrewid. dz. 11715 obr.3 przy u|. Gęsiej
zgod n ie z załqcznikiem graficznym'
Projektowana inwestycja nie moŻe powodowac zmian W istniejącym zagospodarowaniu
nieruchomości Teren po wykonaniu robÓt budow|anych na|ezy doprowadzic do stanu pierwotnego.
PĘektowaną sieó należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w
Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie TrybunaIskim .

2. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
al Zgodnie z Rozporządzeniem Rady MinistrÓw z dnia 9 |istopada 20o4r. w sprawie okreŚ|enia

rodzajÓw przedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływaĆ na Środowisko oraz szczegołowych
uwarunkowań związanych z kwa|ifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia rapońu
o oddziaływaniu na Środowisko ( $ 3 ust.1 pkt.72a ), sieci kanalizacyjne którymi odprowadzane
są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających Ścieki z budynkow _ może wymagac
sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko.



b/ inwestycja jest połozna poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisow
o ochronie przyrody i przepisÓw o ochronie gruntÓw ro|nych i |eŚnych, |eŻy poza obszarami
objętym i przy rodnicząoch roną konsenivatorską,

cl na|ezy wyk|uczyc wsze|kie ko|izje pro.1ektowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą
techniczną usytuowanq na terenie objętym wnioskiem, a w pzypadku ich wystąpienia na|eŻy
dokonać stosownych uzgodnień z gestoramitych sieci.

elrea|izaĄa inwestycji na terenach bio|ogicznie czynnych zagospodarowanych zielenią nie moŻe
powodowaÓ ich pomniejszania. Przebieg inwestycji winien uwzg|ędniaÓ istniejący drzewostan
zaś ewentualne ko|izje rozwiązywaÓ w uzgodnieniu z Referatem ochrony Środowiska i
Rolnictwa.

3. Dziedzictwa kulturowego izabytków dóbr kultury współczesnej:
al planowana inwestycja nie narusza miejskiego układu przestrzennego, nie znajduje Się

w otoczeniu obiektow znajdujących się w Ęestrze zabytkÓw i objętych ochroną konseruvatorską
- nie wymaga nałożenia specjalnych warunków reaIizacji .

4. Warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
a/ teren po wykonaniu prac budow|anych w u|icy na|eŻy doprowadzić do stanu pieruvotnego.
blrea|izaĄa inwestycji w przypadku koniecznoŚci przełożenia istniejących sieci Wymaga

koordynacjiz właściwymi gestorami tych sieci .
cl przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na|ezy uzyskac od zarządcy drogi warunki na

umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego wraz z prawem do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

5. Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: rea|izacja projektowanego
zamierzenia inwestycyjnego nie może pozbawiac osob trzecich :

- dostępu do drogi pub|icznej |ub powodowaÓ jego ograniczeń ,
. moz|iwoŚci kozystania z wody, kana|izacji, energii e|ektrycznej i ciep|nej, gazu ziemnego oruz
ze Środkow łącznoŚci ,

- dostępu Światła dziennego do pomieszczeń pzeznaczonych na pobyt |udzi ,
- oraz powodowac uciąz|iwoŚci spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłocenia e|ektryczne i
promieniowania oraz zanieczyszczać powietrza' wody i gleby'

Niniejsza decyĄa nie rodzi praw do terenu i na etapie wystąpienia o pozwo|enie na budowę |nwestor
musi pzedstawic potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomościami (na terenie ktorych
przewidziano rea|izację inwestycji) na ce|e budow|ane'

6. Ustalenia dotycząie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub zagospodarowania
terenów pod|egających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a tak,ze narażonych na niebezpieczeństwo powodzi o|az zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych: projektowana inwestycja nie jest z|oka|izowana na terenach
pod|egających ochronie w zakresie powyzej usta|onym - nie nakłada się żadnych dodatkowych
wymagań iobowiązków.

ll. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na|eżzy dołączyć :
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami

szczegÓłowymi,
- zapewnienie od gestorÓw sieci dostaw energii e|ektrycznej, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków

oraz warunki pzyłączenia obiektu do sieci w za|eŻnoŚci od potrzeb,
- prawomocną decyzję o usta|eniu |oka|izacji ce|u pub|icznego .

Decyzja wiąie organ wydajqcy decyzję o pozwo|eniu na budowę (art. 55 Ustawy o p|anowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

DecyĄa niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własnoŚci i uprawnień osob
trzecich .
DecyĄa niniejsza jest wazna do jej wygaŚnięcia odrębną decyĄą z powodÓw okreŚ|onych w ań. 65
ust. '1 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestzennym.



W dniu 09.10.200Br. z wnioskie' 
" 

,,Ł''*?łloi:f}c!' inwestycji ce|u pub|icznego Wystąciła do
Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim Gmina Piotrkow Trybunalski
reprezentowana przez Urząd Miasta, Biuro Rea|izacji Projektu FS z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim ul. Szkolna 28.

Zakres projektowanej inwestycji obejmował budowę odcinka kanaIizacji sanitarnej a 200 przy u|.
Gęsiej dz' nr ewid. 11715 obr' w Piotrkowie Trybunalskim.

W trakcie postępowania dokonano ana|izy warunkÓw i zasad zagospodarowania terenu w zakresie
projektowa n ej i nwestycj i, analizy sta n u fa ktycznego.
W toku postępowania uzyskano uzgodnienia |ub opinie organÓw w zakresie Wymaganym przez art.
53 ust.4 Ustawy zdnia2T marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym tj. :

- Postanowienie Miejskiego Zarzqdu DrÓg i Komunikacji znak: MZD|K |R.5544-12l350l2008 z
dnia 27.10.2008r.

- Postanowienie organu właŚciwego W sprawach ochrony gruntÓw ro|nych - postanowienie
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego pełniącego funkcje Starosty zdnia 30.,102008r'
nr RoŚ..6026-183t2008.

W dniu 05.11.2008r. zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu kompletowania dokumentÓw
niezbędnych do wydania decyzji o usta|eniu |oka|izacji ce|u pub|icznego.
W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeŻeń .
Niniejsza decyzja uwzg|ędnia w całości ządanie Wnioskodawcy '

Pouczenie :
od niniejszei decyzii służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Piotrkowie TrybunaIskim za pośrednictwem Dyrektora Pracowni
Planowania Pzestzennego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .
odwołan!e powinno zawierać załzuĘ odnoszące się do decyzii, określaó istotę izakres zadania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Załącznik do decyzji :
. załącznik nr 1 - mapa syt.- wys. w ska|i 1:500 na ktorej wyznaczono |inie rozgraniczające

teren projektowanej inwestycji .

otrzymują:
(rIlUnioskodawca:

Biuro Realizacii

97-300 Piotrków Tryb. u|. Po|na 64 b|. 31 m 17
3.ala
Do wiadomości:
l.Urzad Miasta, Referat Architektury i Budownictwa

97-300 Piotrków Tryb. u|. Szko|na 28
2'Urząd Miasta Biuro P|anowania Rozwoju Miasta

97-300 Piotrków Tryb' u|. Szko|na 28
3. Miejski Zarząd Dróg i Komun|kacji

97-300 Piotrków Tryb. u|' Be|zacka 176

Deeyzja niRlejsza
ostateczna dni
piotrk ow tryo. onia.!..{:.#."' 3C'7 s''

ą
A/ isrPEcp,VJsrA

F l-t
k dw,iga a n,{ł l ilźkowskt

4'właścicie|e nieruchomości położonych w sąsiedztwie projektowanej inwestycji -
zawiadomienie w formie obwieszczenia .
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Uwaga:
Rozstzygnięc|a jednoznaczne i ostateczne nastąpią w drodze decyzji pozwo|enia na budowę, wydanej
w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,po2.1126
z póżniĄszymi zmianami) po przeprowadzeniu oddzie|nego postępowania administracyjnego na wniosek
Inwestora, Rozpoczęcie prac budow|anych może nastąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o pozwo|eniu na budowę .
Pzystąrienie do budowy bez wymagań okreś|onych wyżej będzie uznane za samowolę i Iikwidowane odrębnym
postępowaniem.

organ , który wydał nin|ejszą decyzję stwierdza jej wygaŚniecie jeśli:
1/ wnioskodawca uzyskał pozwo|enia na budowę ,
2/ d|a tego terenu uchwa|ono p|an miejscowy, ktÓrego usta|enia są inne niż w wydanej decyĄi, przy czym
przepisu tego nie stosuje się jeże|i została wydana decyĄa o pozwo|eniu na budowę .

DecyĄa została sporządzona przez i mgr inz. arch' Beatę KuŹmińską wpisaną na |istę członków ŁÓdzkiej
okręgowej |zby ArchitektÓw pod numerem Lo 0178.

T[T
a af iB
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
 w ul. Gęsiej w Piotrkowie Tryb. 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

1.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wydany przez Pracownię Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. 

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
1.3. Projekty branżowe. 
1.4. Podkład sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych w skali 1:500. 
1.5. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkańcami. 

 
2. INWESTOR. 
Inwestorem bezpośrednim jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

 
3. UŻYTKOWNIK. 
Użytkownikiem jest Miasto Piotrków Trybunalski 

 
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaleń władz Miasta Piotrkowa w zakresie 

porządkowania gospodarki ściekowej, polegająca na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Miasto Piotrków Tryb. posiada obecnie zbiorczą kanalizację sanitarną, dzięki 

której ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków. Rozwój sieci wodociągowej 
i wzrost ilości zużywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia ściekami 
środowiska naturalnego, w szczególności płytko zalegających wód podziemnych oraz 
cieków powierzchniowych, stąd pilna potrzeba realizacji tej inwestycji. 
 
Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na działkach nr: 
 
Obręb 3: 
143; 139/2; 118; 117/5; 117/4; 116/4; 115; 114 
 
Obręb 12: 
20; 38/1; 37/1; 36/1; 35/1; 34/1; 33/1; 32/1; 31/1; 30/1; 29/1; 28/1; 27/1; 26/1; 25/1; 
24/1; 19/1; 18/1; 17/1; 16/1; 15/1; 14/1; 13/1; 12/1 
 
stanowiących własność jak w wypisie z ewidencji gruntów. 

 
Projektowana kanalizacja przebiega przez prywatne posesje oraz wzdłuż drogi 

gminnej i usytuowana jest w jej pasie. 
Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na Rys. PB-IS-01 jako projekt 

zagospodarowania terenu. 
Projektowana kanalizacja sanitarna zbierać będzie ścieki z posesji przy ulicy 

Gęsiej i za pośrednictwem układu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ścieki przepływać 
będą do istniejącej kanalizacji a następnie na istniejąca oczyszczalnię ścieków w 
Piotrkowie Tryb. 

Teren obejmujący w/w działki, na którym zaprojektowano odcinki kanalizacji 
sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 



 
6. ELEMENTY SKŁADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA: 

Elementami składowymi zagospodarowania terenu są: 
 

    -  Kanały i przewody  
Na terenie przewidzianym pod kanalizację projektuje się następujące sieci: 

 
- kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø200 mm Klasy S L= 1100,0 m, 
- oraz 41 szt. przykanalików PVC Ø160 Klasy S o łącznej długości L= 263,8 m 

 
Projektuje się kolektory grawitacyjne z rur PVC d =200 i 160 mm a na nich 

kontrolne studzienki przelotowe i połączeniowe okrągłe d=1000 mm PE zgrzewane 
grubościenne oraz z kręgów żelbetowych d=1200mm składane na uszczelkę 
gumową. 

Na kolektorach w celu wykonania przykanalików zamontowano trójniki PVC 
200/160/45°. 

O rodzaju zastosowanych materiałów do budowy kanalizacji wg. niniejszej 
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunków technicznych jak i ustaleń w 
Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorąc pod uwagę technologię wykonania robót, 
warunki gruntowo wodne jak i względy ekonomiczne. 

 
UWAGA !!! Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w węźle „g” 

wykonać w istniejącej komorze betonowej d=1200 mm (wg. załącznika). 
Włączenie należy wykonać metodą zapewniającą ciągłość przepływu ścieków 
sanitarnych w istniejącym kolektorze. 

 
7. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE. 

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano następujące uzbrojenie : 
- wodociąg 
- kabel telekomunikacyjny 
- kabel energetyczny 
- kanalizacja deszczowa (przepusty) 
- gazociąg 

 
8. WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm 

ochrony środowiska naturalnego. 
Kanalizacja sanitarna podczas właściwej eksploatacji, jako urządzenia 

zamknięte, nie będzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na glebę i 
powierzchnię ziemi, a także nie będzie emitowała hałasu powyżej dopuszczalnej 
normy.    

  
 
 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 
 

 
MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI 
upr. nr G.P.IV. 7342(286 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W ULICY GĘSIEJ 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 



1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanału 

Plan sytuacyjny projektowanego kanału opracowano na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej w skali 1:500 trasy kanałów wynikają z naturalnego spadku terenu 
oraz możliwości przejścia pomiędzy zabudową. 
 
2.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Profile podłużne kanałów opracowano w nawiązaniu do: 
- istniejącego poziomu terenu 
- rzędnych istniejącego uzbrojenia 

Projektowane spadki dna kanałów i przykanalików podano na profilach 
podłużnych. 
 
2.3. Skrzyżowania 
 Projektowana kanalizacja krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem, lecz jest 
bezkolizyjna. 

Omawiane skrzyżowania pokazano na profilach podłużnych. Nie wszystkie 
przewody uzbrojenia podziemnego posiadają dokumentację powykonawczą                    
i inwentaryzacyjną. Na profilach nie na każdym skrzyżowaniu podane więc zostały 
rzędne przewodów. W miejscach tych przed ułożeniem przewodu i wykonaniem 
robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. 
 
2.4. Uzbrojenie kanałów 

Na trasie kanałów zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe               
i połączeniowe np. Kessel Univa LW 1000, PE d=1000 mm, łączone na uszczelkę 
gumową w/g PN-B-10729:1999, Romold PE d=1000mm, lub równoważne zgodnie 
z kartami katalogowymi załączonymi do projektu oraz studni typowych z kregów 
żelbetowych d=1200 mm. 

Podsypkę pod studnią należy wykonać z betonu stabilizowanego B15 na 
wysokość 10 cm, dla gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych. Obsypkę 
należy wykonać z betonu stabilizowanego B10 na wysokość do konstrukcji włazu, 
a następnie wypełnić na odległość min 0,5 m od ściany studni (min 1,5 m od osi 
studni). 

Projektuje się właz studni żeliwny D400 wentylowany z wypełnieniem 
betonowym, sposób montażu wg zaleceń producenta dla terenów utwardzonych. 

 
2.5. Rodzaje stosowanych materiałów 

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur             
i kształtek  PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.  

 
2.6. Sposób posadowienia kanału 

Ułożenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezależnie od 
sprawdzenia jego wytrzymałości na zdolność do przeniesienia obciążeń 
zewnętrznych, należy każdorazowo uzgodnić zarówno z inwestorem, właścicielem 
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drogi, jak też z przyszłym użytkownikiem przewodu. Wynika to z trudności jakich 
przysparza naprawa rurociągów podziemnych. Wymaga bowiem wykonania 
wykopu i aby to zrealizować niezbędne jest czasowe wyłączenie części pasa 
drogowego, a czasem również większego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu 
lokalizacja przewodów podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie 
awaryjnym oraz w jezdniach dróg musi być nie tylko zgodna z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i również wymaga konsultacji z władzami, w 
szczególności z władzami drogowymi. 

Przewody lokalizowane w pasie drogi układane będą w wykopach z pełną 
wymianą gruntu. 

Przydrożne rowy, po zakończeniu robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
sanitarnej należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
 
3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 
3.1. Zakres opracowania i wielkości podstawowe 

Zakresem opracowania objęto budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Gęsiej w Piotrkowie Tryb. 
 
3.2. Prace przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót związanych z budową kanału należy: 
- wytyczyć oś projektowanego kanału 
- przekazać wykonawcy plac budowy 
- wprowadzić odpowiednią organizację ruchu na czas budowy. 
 
3.3. Drogi dojazdowe 

Organizacja ruchu kołowego na czas budowy stanowi niezależne 
opracowanie projektowe. 
 
3.4. Kolizje 

Trasa projektowanego kanału przebiega przez tereny częściowo uzbrojone. 
W związku z powyższym w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace 
budowlano montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych należy zlokalizować uzbrojenie przez 
wykonanie przekopów kontrolnych. 
  

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne 
prowadzić ręcznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable nałożyć 
rurę osłonową typu AROT ∅110 mm, długości 3.0 m typu SVA 110. Końcówki rury 
uszczelnić pianką poliuretanową. Z przeprowadzonych prac należy sporządzić 
dokumentację powykonawczą i spisać stosowny protokół odbioru. 
 Na całym projektowanym odcinku w ciągu ulicy Gęsiej nie ma zagrożenia 
naruszenia stateczności istniejących ogrodzeń podczas prowadzenia prac 
budowlanych. 
 
 
 
 
 
3.5. Szerokość pasa robót 
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Szerokość pasa robót uzależniona jest od warunków terenowych, po 
których przebiega trasa projektowanego kanału i zajmować będzie 1/3 szerokości 
drogi, jednak w większości przypadków nie będzie zajmować dróg, jedynie 
podczas wykonywania przewiertów i transportu materiałów oraz wywozu ziemi. 
 
3.6. Roboty ziemne 

Wymagania dla materiałów gruntowych wypełnienia wykopów określają 
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998. 

Materiał gruntowy w strefie ułożenia przewodu (podłoże, obsypka i zasypka 
wstępna) może być gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniającym 
stałą stabilizację i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym 
poniższe warunki: 

• nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub 
wodę gruntową, 

• wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 
• nie może być gruntem wysadzi nowym z grupy III. 
• nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 
• nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp., 

• maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 
• 22mm dla średnic przewodu DN<200mm lub 40mm dla średnic większych, 
• powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie. 

W stosunku do materiału użytego na zasypkę główną należy zadbać, aby spełniał 
warunki: 
• powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie, 
• nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 
• wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 
• maksymalna wielkość ziaren nie może być większa od 30mm, ale nie może 

również przekraczać grubości zasypki wstępnej oraz 1/2 grubości warstwy 
zagęszczania. 

Kanały wykonywane będą w wykopach szalowanych o szerokości w dnie            
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopów stanowiący wypór jest 
wywożony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanał należy 
ułożyć na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntów nawodnionych na 
warstwie pospółki grubości 20 cm. 

Po uprzednim zagęszczeniu wyprofilowaniu dna należy przystąpić do 
układania rur. Roboty należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP. 
Rurę należy zasypać piaskiem do wysokości 20 cm zagęszczając ponad górną 
krawędź rury. Studnie należy posadowić na 20 cm warstwie pospółki. Całość 
studzienki obsypać piaskiem. 
 
3.7. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy prowadzić je 
przy pomocy pomp, które należy umieścić w studzience wykonanej obok 
rurociągu. Dopływ do studni należy wykonać poprzez dren PVC d = 100 mm 
ułożony obok układanego kanału i zagłębionego około 10 cm poniżej dna kanału. 
Drenaż należy obsypać żwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje 
się za pomocą tymczasowego rurociągu do pobliskich rowów lub wykonanej już 
kan. deszczowej posiadającej odpływ. 
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3.8. Roboty montażowe 

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atest oraz dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie        i odpowiadać polskim normom w tym zakresie. 

Montaż kanalizacji z PVC i PE wykonać zgodnie z instrukcją montażu 
rurociągów kanalizacyjnych w danej technologii. 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu ułożenia przewodu w pasie 
drogowym oraz poziomu występowania swobodnej wody gruntowej poniżej 
poziomu posadowienia możliwe jest posadowienie bezpośrednie lub grunt 
podłoża należy wymienić zgodnie z tabelą. Określone w niej grubości podsypki 
dolnej nie powinny być mniejsze niż 1/4 średnicy zewnętrznej przewodu, a w 
gruntach grupy III (grunty wysadzinowe) - 1/2 średnicy. 

 
Poziom wody gruntowej poniżej 
poziomu ułożenia przewodu 

9. L.p Rodzaj podłoża 

≤ 1m 1 ÷ 2 m ≥ 2 m 
10. I Grunty niewysadzinowe 

1 • rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm 

2 • żwiry i pospółki (z ziarnami powyżej 
22/40mm)1) • żużle nierozpadowe 10cm 10cm 10cm 

3 
• żwiry i pospółki (z ziarnami do 
22/40mm)1) • piaski grubo-, 
średnio- i drobnoziarniste 

bezpośrednio na gruncie, bez 
podsypki 

11. II Grunty wątpliwe 
4 • piaski pylaste 10cm bezpośredni

o 
bezpośredni
o 

5 
• zwietrzeliny i rumosze gliniaste, żwiry i 
pospółki gliniaste (z ziarnami powyżej 
22/40mm)1

15cm 15cm 10cm 

6 • żwiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 
22/40mm)1)

15cm 15cm 10cm 

 
III Grunty wysadzinowe2)

7 
• gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i 
pylaste zwięzłe, • iły, iły piaszczyste, 
iły pylaste 

20cm 15cm 15cm 

8 

• piaski gliniaste, pyły 
piaszczystą, pyły • gliny, 
gliny piaszczyste i pylaste • 
iły warwowe 

30cm 20cm 15cm 

 
Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną stanowić mogą piaski grubo-, 

średnio- lub drobnoziarniste. 
Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu             

i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować 
odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. 
Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 300mm ponad 
wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy powinno przebiegać 
ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 
30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa 
ułożenia przewodu ma, bowiem, największe znaczenie dla wytrzymałości kanału 
i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w 
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dolnej części rury, a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% 
zmodyfikowanej próby Proctor'a. 

Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana bezpośrednio pod 
przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych 
warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego 
elastyczne ułożenie. Pod złączami należy wykonać, tam gdzie to jest 
konieczne, zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na 
złączach. 

Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do 
wysokości połowy przewodu. 

Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i 
zagęszczania podsypki górnej. 

Ponadto, w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, naturalne podłoże 
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstępna w strefie ułożenia przewodu powinny 
spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu 
odkształcenia E2 wynikające z głębokości ułożenia przewodu pod jezdnią, typu 
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubość warstw 
i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej grubości i 
posiadanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanej podsyp-ki nie może odbiegać od 
wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym , a w 
przypadku konieczności odwadniania podłoża na czas budowy niezbędne jest 
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robót w taki sposób, aby 
nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego. 

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy 
ułożenia przewodu może być konieczne zaprojektowanie warstwy geowłókniny 
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczególnie wtedy, gdy występuje woda 
gruntowa. 
 
3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich oświetleniem jest 
szczególnie ważne w terenie zabudowanym, w związku z powyższym wzdłuż linii 
wykopów należy ustawić bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je 
oznakować i oświetlić. 
 
3.10. Dostarczenie energii  elektrycznej 

Energia elektryczna do odwodnienia oraz oświetlenia placu budowy 
pobierana będzie bezpośrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. 
 
3.11. Dostarczenie wody 

Woda do celów budowy kanalizacji czerpana będzie z istniejącej sieci 
wodociągowej. 
 
3.12. Ochrona antykorozyjna 

Z uwagi na możliwości korozyjnego działania wody gruntowej należy 
wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć powłoką bitumiczną nakładaną na 
gorąco. Powierzchnie  zewnętrzne studzienek należy zagruntować dwukrotnie „ 
Bitizolem R” oraz powlec „ Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu 
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kręgów. Uszczelnienie przejść przewodów przez ścianę wykonać sznurem 
konopnym smołowanym lub kitem asfaltowym. 
 
 
3.13. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy kanału powinien spełniać wymogi normy: 
• PN – EN 752-2/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

Wymagania 
• PN – EN 1401-1/1999 – Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
nie zmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN – B-10729/1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN – 92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania   i badania przy odbiorze. 
• PN – B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

• PN – EN 476/2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
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Część opisowa 
 

Zakres zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

ulicy Gęsiej w Piotrkowie Tryb ”  składa się z następujących obiektów budowlanych: 

 

Elementami składowymi zagospodarowania terenu są: 

1). Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Na terenie przewidzianym pod kanalizację grawitacyjną projektuje się następujące 

sieci: 

- kanał ścieków grawitacyjnych - PVC Ø200 L= 1100,0 m 

- oraz 41 szt. przykanalików PVC Ø160 o łącznej długości L= 263,8 m 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania 

przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi                     

( pracowników i osób trzecich ): 

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o 

nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego 

przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian 

wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie 

odkładany do ponownego wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez 

inwestora. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego 

drzewostanu należy doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego 

pozwolenia. 

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

obniżyć lustro wody. 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego  

i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej 

ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących  

te urządzenia. 

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć 

warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi.  

 



Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być 

oświetlone. 

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne,  

a szczególnie dzieci. 

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie 

zastawiania przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie 

drogi pożarowej. 

Należy zapewnić wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych 

mostków przejazdowych. 

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu 

wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z 

których jeden przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla 

pracowników. W biurze budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz 

wszelkie niezbędne dokumenty budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy – 

przeprowadzany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na nowym 

stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo 

przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu 

technicznego budowy.   

Pracownicy otrzymają odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami 

przydziału odzieży roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

robotach budowlano – montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS  

z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisów tych winni przestrzegać 

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.  

( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze względu na skalę przedsięwzięcia nie jest wymagana 

część rysunkowa BIOZ. 

 

                                                                                   Sporządził: 
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