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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy 

gazociągu niskiego ciśnienia Ø400 stal; Ø250 PE; Ø150 stal; Ø63 PE w związku z 

przebudową skrzyżowania ulic Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, 

Przedborskiej i Śląskiej. 

 

2. INWESTOR 

 

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

Biuro Inwestycji i Remontów 

97-300 Piotrków Trybunalski, 

ul. Szkolna 28 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia, który w 

związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie skrzyżowania ulic 

Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborskiej i Śląskiej, znajdowałby się pod 

projektowanymi rondami. 

Przebudowa sieci przebiega w przyszłym wydzielonym pasie drogowym. 

Opracowanie obejmuje: 

opis techniczny 

załączniki graficzne 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

projekt branży drogowej 

mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 500 służące do celów projektowych 

normy i wytyczne 
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5. STAN ISTNIEJĄCY 

 

W stanie obecnym na obszarze inwestycji znajdują się następujące sieci podziemne: 

wodociągi, kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne i elektryczne. Przebudowywany 

gazociąg na dzień dzisiejszy przebiega częściowo w terenie zielonym częściowo w 

jezdni asfaltowej. 

 

6. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Zakres objęty projektem 

Zakres przebudowy obejmuje następujące obiekty: 

- ciśnienie robocze (OP): 2,5 kPa 

- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5,0 kPa 

- klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza 

- strefa kontrolowana 1,0 m 

 

Projektowaną siecią przesyłany będzie gaz ziemny wysokometanowy grupy E wg normy PN 

C-04750:2002; Gz-50. 

Lokalizację przebudowywanego odcinka sieci gazowej przedstawiono na rys. nr 1, profil rys. 

nr 2. 

 

Istniejące przyłącze do posesji nr 44 przebudować częściowo po starej trasie. 
Rurociąg śr. 63mm przechodzący pod drogą umieścić w stalowej rurze ochronnej na 
płozach stalowych uszczelnionej obustronnie manszetami.  

Wpięcie do rury śr. 450mm wykonać za odgałęzienia siodłowego Ø450/63.  

 

 

W celu przełączenia nowo wybudowanych odcinków gazociągu należy:  
- wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem   
- wyznaczyć miejsca przełączeń w zależności od urządzeń odcinających,   
- wyznaczyć miejsca cięć gazociągów   
- dokonać włączenia nowo wybudowanych odcinków gazociągu   
- napełnić paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociągu  
- odgazować i przeazotować wyłączone z eksploatacji odcinki gazociągu, zamulić 
odcinki o średnicy DN powyżej 100mm; trwale zaślepić końcówki – zamontować 
pełne kołnierze. 
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6.2. Wytyczenie realizacji inwestycji 

 

Przed przystąpieniem do robot budowlanych należy wytyczyć nową trasę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

przebudowywanego gazociągu w terenie. 

Po wytyczeniu przez uprawnione służby geodezyjne i oznakowaniu wytyczonej trasy 

gazociągu, należy zlokalizować w obrębie tyczenia istniejące uzbrojenia podziemne. 

 

6.3. Prowadzenie robot ziemnych 

 

Wykopy pod gazociąg wykonać ręcznie, pod nadzorem użytkowników danych 

uzbrojeń podziemnych, zachowując wymagania zawarte w uzgodnieniach. 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 

Roboty ziemne, w tym wymagania w zakresie ich wykonywania i badań przy 

odbiorze, wykonać na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 

47 poz. 401 z 2003 r.) -rozdział 10; 

Normy PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne. 

Normy PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 

Prace ziemne na terenach zielonych należy wykonać w taki sposób, aby zniszczenia 

terenu i gruntu były minimalne. Na terenach zielonych należy zdjąć 30 cm warstwę 

humusu i złożyć poza pas prowadzonych robot. Odkopane uzbrojenia podziemne jak 

kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

poprzez podwieszenie lub podparcie wg wskazań użytkownika danego uzbrojenia i 

założenie dwudzielnej rury osłonowej na długości 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu). 

Projektowany gazociąg należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 

0,10 m. 

Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. Is = 1,0. 

Zasypkę do wysokości 0,2 m nad rurociągiem zasypać ręcznie z ręcznym 

zagęszczeniem. 
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Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 

ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami 

sypkimi zagęszczając je do wskaźnika Is = 1,0. 

Grunt w wykopie zagęszczać, zgodnie z normą PN-B-10736:1999 oraz normą PN 

86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego 

geologa. 

Pnie drzew w obrębie prowadzonych prac, zabezpieczyć przed przypadkowym 

uderzeniem, poprzez obłożenie ich deskami od ziemi do początku korony. 

Pas budowy zagrodzić przed dostępem osób trzecich i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi o 

treści: 

„UWAGA - GŁĘBOKIE WYKOPY”, 

„UWAGA - ROBOTY GAZOCIĄGOWE”, 

„OSTROŻNIE Z OGNIEM” 

Tablice wymienionej treści zamontować trwale na ogrodzeniu całego odcinka pasa 

robót. Pas robót wykorzystać dla potrzeb składania urobku z wykonanego wykopu 

oraz montażu rur. 

Dla umożliwienia przejścia ludzi nad wykopem, ustawić kładki z poręczami. Dla 

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oznakować miejsce robot znakami 

drogowymi, zgodnie z Kodeksem Drogowym. 

W okresie od zmroku do świtu oraz słabej widoczności, na ogrodzeniach wykopow, 

zamocować lampy koloru żołtego. 

Prace zaliczane do gazoniebezpiecznych, w tym wyłączanie i włączanie gazociągow 

do czynnej sieci, może wykonywać wyłącznie zespół przeszkolonych pracowników z RDG w 

Piotrków Trybunalski. 
 

6.4. Uzbrojenie i ochrona gazociągu 

 

Projektowany gazociąg po włączeniu do istniejącego gazociągu będzie korzystać z 

jego uzbrojenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Na miejsca spawane należy założyć opaski termokurczliwe firmy posiadającej 

aprobatę techniczną IGNiG Krakow. W porozumieniu z Inwestorem stosować powłoki 

o potwierdzonej klasie C wg DIN 30672. 



  

 8 

Bezpośrednio nad gazociągiem należy ułożyć taśmę z czynnikiem lokalizacyjnym wg 

ZN-G-3002. 

Po ułożeniu gazociągu w wykopie, usypać nasypkę z piasku i w odległości 40 cm od 

rury ułożyć perforowaną taśmę z PVC koloru żołtego o szerokości 0,3 m z napisem 

„UWAGA GAZOCIĄG”, a następnie zasypać go piaskiem. 

 

 

6.5. Skrzyżowania 

 

Skrzyżowania gazociągu z uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z Normą PN-

91/M-34501 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągow z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania” zakładając na kolidujące istniejące kable 

dwudzielne rury osłonowe z PVC o średnicy Dn 110 i 90 i długości 3,0 m. 

Pod projektowanymi drogami gazociąg będzie ułożony w stalowych rurach  

ochronnych o średnicy dostosowanej do średnicy rurociągu przewodowego 

powiększonej o rozmiar płóz przeciskowych. Szczegoły lokalizacji rur ochronnych 

przedstawiono na załączonych w projekcie rysunkach. 

Wprowadzanie rury gazociągowej do rury ochronnej będzie wykonane przy użyciu 

płoz polietylenowych. Końce rury ochronnej uszczelnione zostaną rękawami 

termokurczliwymi. 

 

6.6. Próba szczelności 

 

Zgodnie z §19 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. 

Ustaw Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.) gazociąg przed oddaniem do eksploatacji należy 

poddać próbie wytrzymałości i szczelności przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego, 

zgodnie z Normą PN-92/M-34503 - „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby 

rurociągow” oraz §19 w/w rozporządzenia pod obciążeniem: 

 

Obliczenie ciśnienia próby szczelności 

Ppr = 1,5  x Pr = 1,5 x 5 = 7,5 kPa 
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Zgodnie z §19 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. 
Ustaw Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.) gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
równym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien być  poddany próbie pneumatycznej 
szczelności powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem większym o 0,2 MPa 
od maksymalnego ciśnienia roboczego. W przypadku projektowanego gazociągu 
będzie to ciśnienie 0,21MPa. 

 

Czas trwania próby szczelności powinien wynosić 1 dobę od chwili osiągnięcia 

ciśnienia próby. 

Jako aparaturę pomiarową stosować manometry tarczowe klasy min. 0,6 o zakresie 0 

– 1,0 MPa oraz manometr rejestrujący o tym samym zakresie. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych gazociągu będą 

stanowić tzw. dokumentację powykonawczą - odbiorczą. 

Gazociąg podczas próby zasypać na odcinkach prostych. 

Na załamaniach oraz w miejscach kolan i łuków, gazociąg należy unieruchomić, 

przez włożenie drewnianych klocków pomiędzy ścianę wykopu a ułożoną rurę gazową. 

 

Badanie wstępne. 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości złącz zgrzewanych należy 
przeprowadzić wstępne badanie szczelności złącz. Przeprowadza się je przed 
opuszczeniem rurociągu do wykopu, odcinkami nie dłuższymi niż 2 km, bez armatury 
przewidzianej do zamontowania. Końce badanych odcinków powinny być zamknięte 
a manometry kontrolne podłączone. 
Badanie wstępne przeprowadza się pod ciśnieniem 0,1MPa. Nieszczelności wykrywa 
się za pomocą wodnego roztworu mydła. Czas badania wynosi co najmniej 1 godzinę 
od chwili osiągnięcia ciśnienia 0,1MPa. W razie wykrycia nieszczelności należy je 
usunąć, a złącza ponownie zbadać. 
 
Przedmuchiwanie gazociągu. 
 
Przed rozpoczęciem prób szczelności wykonany gazociąg należy przedmuchać i 
przepuścić tłok czyszczący piankowy z prędkością 3÷4m/s w celu usunięcia z 
przewodów zanieczyszczeń powstałych w okresie budowy, takich jak ziemia, piasek, 
woda, drobne kamyki. 
Po opuszczeniu rur do wykopu oraz zamknięciu zaślepkami otworów gazociągu 
przysypać warstwą ca. 30cm ziemi, z wyjątkiem styków, które pozostawić należy 
odkryte. Ziemia użyta do wypełnienia przestrzeni bezpośrednio otaczającej rurociąg 
nie może zawierać kamieni, gruzu itp. 
Przedmuchiwanie gazociągu wykonać powietrzem o ciśnieniu 0,1MPa. Powietrze 
należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka rurociągu. 
Stosunek długości przewodu przyległego do przedmuchiwanego powinien wynosić 
co najmniej 2 : 1. 
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Próba szczelności gazociągu. 
 
Gazociągi z tworzyw sztucznych powinny być poddane ciśnieniu nie mniejszemu niż 
iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego.  
Próbę szczelności projektowanego gazociągu wykonać należy za pomocą powietrza. 
Czas badania szczelności od momentu ustabilizowania się ciśnienia próby 
i temperatury czynnika powinien wynosić dla: 
- gazociągu sieciowego - przynajmniej 24 godziny; 
- dla przyłączy domowych - co najmniej 1 godzinę. 
Jako urządzenia pomiarowe stosować manometr tarczowy precyzyjny i manometr  
samorejestrujący z zapisem taśmowym, o zakresie wskazań 0÷1,0MPa. Dokładność 
manometrów ± 0,6%. Dopuszczalny spadek ciśnienia może występować tylko w 
granicach błędu odczytu oka nieuzbrojonego. 
Badane rurociągi powinny być w sposób wyraźny oznakowane za pomocą znaków i 
tablic ostrzegawczych, ustawionych po ich obu stronach w odległości nie mniejszej 
niż 4m. Tablice ostrzegawcze powinny mieć napis - „Uwaga : Próba ciśnieniowa. 
Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony ”. 
Komisja odbioru dopuszcza gazociąg do prób po otrzymaniu pisemnego 
oświadczenia wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego o: zgodności 
wykonawstwa z dokumentacją techniczną i przygotowaniu rurociągu do prób.  
Próby szczelności wykonywane mogą być tylko przy temp. otoczenia powyżej 0°C. 
Wykresy i protokoły prób szczelności stanowią dokumentację powykonawczą 
odbioru. 

 

6.7. Oznakowanie trasy projektowanego gazociągu 

 

Trasa gazociągu oznakowana będzie wg ZN-G-3003 i ZN-G-3004 – na załamaniach 

gazociągu tabliczkami na słupkach lub ogrodzeniach oraz w ziemi taśmą. 

 

6.8. Wyłącznie z eksploatacji wyciętego gazociągu 

 

Gazociąg likwidowany powinien zostać odcięty od sieci zasilającej po wybudowaniu odcinka 

projektowanego gazociągu. Do usunięcia pozostałości gazu z rurociągu użyć ejektora. W toku 

wyłączania gazociągu z eksploatacji należy usunąć gaz z rury za pomocą strumienia azotu. 

Należy zadbać o to, żeby podczas neutralizowania gazociągu, prędkość gazu wewnątrz rury 

była wystarczająco wysoka, aby uniknąć uwarstwienia gazu. 

Pozostawione w gruncie fragmenty wyłączonych z eksploatacji gazociągów geodeta 

powinien, w trakcie wnoszenia zmian dotyczących przebudowy gazociągu, opisać na 

mapie zasadniczej jako „gazociąg nieczynny” a zlikwidowane gazociągi wykreślić z 

mapy.  

Rurociągi wyłączone z eksploatacji zamulić. 
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UWAGA:  
1. termin, miejsce i sposob odcięcia oraz usunięcia kolidujących z planowaną 

przebudową gazociągow ustalić Zakładem Gazowniczym w Piotrkowie 
Trybunalskim z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Całość prac wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 
3. Prace gazoniebezpieczne wykonać zgodnie z instrukcjami „Jednolite zasady 

organizacji i wykonywania robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych”.   
4. Wszystkie prace na czynnych gazociągach i przyłączach są pracami 

gazoniebezpiecznymi i wymagają sporządzenia instrukcji i polecenia na prace 
gazoniebezpiecznej. Instrukcja i polecenie gazoniebezpiecznej wymaga 
zatwierdzenia Zakładu Gazowniczego. Prace gazoniebezpiecznej mogą 
wykonywać tylko firmy posiadające odpowiednie dopuszczenia do prac 
gazoniebezpiecznych. 

5. W czasie odpowietrzania nie mogą być wykonywane  żadne prace montażowe 
na przedmiotowym odcinku gazociągu 

6. Nie należy odpowietrzać (uzupełniać i opróżniać) sieci gazowych podczas 
wyładowań atmosferycznych. 

 
„Niniejszy projekt spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego oraz Polskich 
Norm odnoszących się do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnień z organem 
właściwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociąg przesyłowy jest 
objęty formą dozoru technicznego uproszczonego i organ właściwej jednostki dozoru 
technicznego nie podejmuje żadnych czynności, w tym nie wydaje decyzji 
zezwalającej na jego eksploatację. 
(podstawa: uzgodnienia między Izbą Gospodarczą Gazownictwa a Urzędem Dozoru 
Technicznego, 2008r.”) 

 

 

 

 

Zestawienie podstawowych materiałów: 
1. Rura PE100 SDR 17,6 Ø450 L=43,0m 
2. Rura PE100 SDR 17,6 Ø250 L=72,0m 
3. Rura PE100 SDR 17,6 Ø160 L=53,0m 
4. Rura PE100 SDR 11 Ø63 L=18,5m 
5. Przewód lokalizacyjny L=186,5m 
6. Taśma ostrzegawcza L=186,5m 
7. Rura ochronna Stal 168x4,5 L=13m 
8. Rura ochronna Stal 355x8,0 L=17m 
9. Rura ochronna Stal 273x7,1 L=14,5m 
10. Uszczelnienie rur ochronnych 

a. Manszety 
b. Pianka poliuretanowa 

11. Trójnik ET 450x250 1 szt. 
12. Rura PE Ø450 L=0,5m 
13. Mufa redukcyjna RC 450x250 1szt. 
14. Połączenie kołnierzowe PE/STAL 450/400 1szt. 
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15. Kołnierz spawany DN400 1szt. 
16. Trójnik ET 250x160 1szt. 
17. Połączenie kołnierzowe PE/STAL 160/150 1szt. 

18. Odejście siodłowe Ø450/63 1szt. 

19. Kolano Ø450 PE 900 1szt. 

20. Kolano Ø250 PE 900 1szt. 

21. Kolano Ø450 PE 600 1szt 

22. Kolano Ø450 PE 300 2szt 

23. Kolano Ø450 PE 150 1szt 

24. Kolano Ø250 PE 600 1szt. 

25. Kolano Ø250 PE 450 1szt. 

26. Kolano Ø250 PE 150 1szt. 

27. Kolano Ø160 PE 600 1szt. 

28. Kolano Ø160 PE 450 1szt. 

29. Kolano Ø160 PE 300 2szt. 

30. Kolano Ø160 PE 150 1szt. 

31. Kolano Ø450 PE 900 2szt. 

32. Mufa PE Ø450 3szt. 

33. Kolano Ø250 PE 900 2szt. 

34. Mufa PE Ø250 3szt. 

35. Kolano Ø250 PE 900 2szt. 

36. Mufa PE Ø250 3szt. 

37. Mufa 250 dwudzielna 1szt. 

38. Kolano Ø160 PE 900 2szt. 

39. Mufa PE Ø160 3szt. 

40. Zasuwa do sieci gazowych DN400 1szt. 
41. Zasuwa do sieci gazowych DN250 1szt. 
42. Zasuwa do sieci gazowych DN150 1szt. 
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI 

PRZEWÓD GAZOWY 
 

Adres ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, S. 
ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE 

TRYBUNALSKIM 
 

 

Lp Nr działki 

Nr obrębu 

Właściciel Władający Tytuł prawny do lokalizacji 

gazociągu (akt notarialny, 

umowa, decyzja) 

1 

 
42 

32 

MIEJSKI ZARZĄD 
DRÓG I 
KOMUNIKACJI W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

MIEJSKI ZARZĄD 
DRÓG I 
KOMUNIKACJI W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

2 

 
40 

32 

JOŃCZYK ZOFIA, 
UL. KRAKOW. 
PRZEDM. 37 
 SZAŁAŃSKI JAN, 
UL. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO 2 

JOŃCZYK ZOFIA, UL. 
KRAKOW. PRZEDM. 
37 
 SZAŁAŃSKI JAN, UL. 
STEFANA 
ŻEROMSKIEGO 2 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

3 

 
426/2 

21 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

4 

 
460 

21 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

5 

 
461 

21 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

6 

 
472/2 

21 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

SKARB PAŃSTWA 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

7 

 
243 

33 

PRYWATNI 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
E – 9 OSÓB 

PRYWATNI 
WSPÓŁWŁAŚCICIELE 
– 9 OSÓB 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

8 

 
2 

33 

PRYWATNI 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
E – 18 OSÓB 

PRYWATNI 
WSPÓŁWŁAŚCICIELE 
– 18 OSÓB 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

9 

 
531/2 

34 

MIASTO PIOTRKÓW 
TRYB. 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

MIASTO PIOTRKÓW 
TRYB. 
MZDIK W 
PIOTRKOWIE TRYB. 
UL. BELZACKA 176 

Lokalizacja w pasie 

drogowym zgodnie 

z specustawą 

Podpis projektanta 

……………………. 
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Współrzędne 

 

Ozn. Wsp. x Wsp. y 

   

B46 5554268,8 4540712,6 

G1 5554263,8 4540698,1 

G2 5554288,1 4540668,5 

G3 5554338,2 4540696,2 

G4 5554328,4 4540743,8 

Pz1 5554264,4 4540698,1 

Pz2 5554264,5 4540695,5 

Pz3 5554269,1 4540696,8 

Pz4 5554273,2 4540692,5 

Pz5 5554279,3 4540689,7 

Pz6 5554285,7 4540680,6 

Pz7 5554288,3 4540673 

Pz8 5554292,8 4540668,6 

Pz9 5554311,5 4540661,3 

Pz10 5554337,6 4540687,3 

Pz11 5554336,7 4540696 

Pz12 5554337,3 4540696,4 

Pz13 5554324,9 4540712,6 

Pz14 5554325,8 4540714,4 

Pz15 5554325,8 4540733,6 

Pz16 5554328,7 4540743,3 

Tg1 5554268 4540694,3 

Tg2 5554288,1 4540668,8 

Tg3 5554337,3 4540696,1 

 


