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Pani

MałgorzataMajczyna
Dyrektor Biura lnwestycji i Remoniow
Urzędu Miasta
ul. $zkolna 28
97-300 PiotrkÓw Trvbunalski

Dot.sprawy:RlM.7011.21.2414
w sprawie
W odpowiedzina pismo z dnia 5 marca20i4r. znak:RI1V1.701tr.21.2014
podania w-vt-vcznyshdo projeLtowania dla planowanej przebudowy ui. Cmentarnej
iv Piotrkowie Trybunalskim w'raez obiektem mostow-vffiZaru# Drog i Utrzymania Miasta
w}tycznedo projektowania:
rv PiotrkowieTrybunalskimokreślanastępujące
L Kategoriadrogi drogagminna.
2. Klasa drogi- L
projektowa_ 5f]km,/h.
3 Prędkość
4. Konstrukcjanawierzchnijezdni - jak dla KR2.
_ istniejącabez znrian
5. Szerokośc
w liniach rozgraniczającyclt
jezdni- istniejącabęzzmian.
6 Szerokość
7 Chodniki o nawierzchni z kostki belonowej na poclsypce cementowo-piaskcwej,
par.trłowanie
p*jazdow{dodatk'owo
uniożiiwiającej
obniŹoneiclawęzniki) obie strony.
8. Warstwaścieralna
nawierzchnijezdni SN{A'
9. Uwzględnićwszystkiei1ndy do nieruchomości.
]0,Przebudo$,'a
oświetlenia
ulicznegopED) wraz z usunięciemkolizji'
l l'odrł.odnieniedrogi do karralizacjideszczowejna odrębnychw*runkach_ w€ wyty{unycll
wydanychprzezPiotrkowskieWodociągii KanaiizacjęSp, z o. o.
Obiektmostowy:
* B.
l. Klasaobcią.zenia
?.' obiekt powinien spełniaćrvymaganiaokreś|one
rr,rozporządzeniuMinistra Transportu
jakim
i GospodarkiMorskiej z dnia 30 maja2000r"rv sprawiewarunków technicz.nych,
powinnyodpowiadaćobieĘ inżynierskie
i ich usyfuowanieiDz. U. Nr 63, paz.733}.
3, Technologiawykonania z.a|eżma
od przyjętychrozwiązań projektowvch(konstrukcja,
matffiałitp')
4 Swiatło mostu określiczgodnie z wiw roeporządzeniem_ eatącznikienrru. ł dil
lozporząrlzenia.
-5. Szęrokośc.iezdni
ła obiekcie mostowylmpowinna być rÓr+.rra
odpcłwiednioszęrłkości
jezdni na dojazdachdo obiektu
6. Nalezyzaprojektorvac
obustronne
chodnikidla pieszych
Projek1owane rozwiązania powinny byc zgodne z Rozporzą<izeniemMiaistra
Transporhri GospodarkiMorskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawiewarunkow technicznych,
jakim powinnyodpowiadacdrogipublicznei ich usytuowanie
(Dz U. Nr 43, poz. 430).
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W tej sprawieproszękierowaćdo mnieza pomocąśrodkówkomunikacjie|ektronicznej
Korespondencję
zgodniez
postępowania
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wuoz-PT.5142.54.ł|;.le.RF
W zwi4zklt z pismem zrrak R[M.70II.9'2014z dnia 5'02.f014roku w sprawieprzebudowy
ulicy Wojska Polskiego na odciŃu od ul. Toruńskiejdo P.o.W. WojewódzkilJrz4d ochrorry
Zabyłkoww Łodzi, Delegaturaw Piotrkowie Trybunalskimprzekazujenastępujące
zaleceniado
planowanegozarnierzenia.
Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarzęzabytkowegoukładuurbanistycznego
śródmieściamiasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zab5łków decyzjq
Prezyclium Wojewodzkiej Rady Narodowe.j w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego
KonserwatoruZabytkorvz dnia 14 wrześnja1967roku,znak KL.IV-6801482167.
Ulica Wojska Polskiego powstaław trakcię regulacjiukładukomunikacyjnegomiasta w XIX
wieku.
W ranraclrplanowanejprzebudowyulicy nalezy przewl'dzieć
spełnienie
następuj4cych
za7eceń:
1. W zakresiesposobuzagospodarowania
ulicy, a zwłaszcza:układui materiałów
naw.ierzchri,
eiementów małejarchitektury,,
widocznyclrelementówinfrastrukturytechniczneji materiałórł.
wykończcrriowrychnaleŻynawi4zacdo rozwiązańzastosowanychw ulicachgłównychuiicach
podobnejrarrgii skali,to jest alei 3 Maja i ul. Słowackiego.
śródnriejskich
2. Wszystkie linie i pr.zewodyenetgetycztre
rł.innyzostacskablowane,a wszelkiezłqczakablou'e
i orzyŁ4cza innych instalacji montowane we wnękach ścianbudynkow Z ozdobnymi,
stylizowanymi drzwiczkami na wzór realizacjiw ulicachstaromiej
skiclr.
Zalecarny
3.
objęcie planowanymipracami ulic Mickiewicza i Cmentarnejna odcinkaclrod ul.
Wojska Polskiego do rzeki Strawy. Stanowi4 one przestrzennedopełnienieulicy Wojska
Polskiego, zwł.aszczaui. Cmentarna będąca rcprezentacyjną
aleją r,viodąc4do kompleksu
piotrkoi,vskichcrnentarzy.Wobec tego ulice te winny być traktowaneanalogicznie,jak ul.
Wojska Polskiego r'r,zakresiesposobui jakościutrzymaniaoTaZzagospodarowania
terenu.
Zgodniez art.36,ust.1,p. 11 ustawyz dnia23lipca2003rokuo ochroniezabykow i opiecenad
zab1tkami(Dz.IJ. Nr |6212003,poz' 1568) planowanezamierzeniewymagaćbędziepozwolenia
Wojerł.ódzkiegoKorrserwatoraZabytkow w formie decyzji.Pozwolenie wydaje się na wniosek
osoby flzycznej lub jednostki organizacyjnejposiadaj4cejtytułprawny do korzystania z zabfiku
wpisanegodo rejestru,wynikaj4cyZ prawa w,łasności'
użytkowania
wieczystego,trwałegozarzqdtt
albo ograniczonego prawa tzeczowego lub stosuŃ u zobowiązani
owego.
Wniosek o wydanie pozwolenia na podjęcie prac naleŻyzłoŻycw tutejszyn urzędziewIaZ Z
projektem budowl anym prac uwzględniaj4cym powyŻszeza|ęcenia.
Zalecamy dokonanie w tutejszymurzędzle roboczychuzgodrrieńprojektuwe wstęprrejfazie
koncepcji.
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Wojewódzki Zarząd Me|ioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy lnspektoratw PiotrkowieTrybunalskim
u|. Młynarska2, 97-300Piotrków Trybunalski
hilp //www metioracja lodzkie pt

//www bip metiorac.la lodzkie pt
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PiotrkowTryb.,dnia 31.03.2014r.

2014
t-Pt/ 6216/91/831/

o d p o w i a d a j ą cn a p i s m o z d n i a 1 9 ' O 3 ' 2 0 1 4 rw s p r a w i ep r o j e k t o w a n ipar z e b u d o w yu |
Cmentarnej wraz z remontem/przebudowąmostu na rzele Strawie - Wojewodzki Zarząd
w PiotrkowieTryb ' uprzejmie
Me|ioracjii |JrządzeńWodnych w Łodzi TerenowyInspektorat
uwarunkowania.
następujące
musi
uwzg|ędniac
p|anowana
inwestycja
że
informuje,
planowanainwestycjanie może pogarszac warunkow przepływuwody w korycle
rzeki Strawy, w związku z tym koryto rzeki na|eŻydostosowac do projektowanej
infrastrukturydrogowej poprzez przeprowadzenie konseruiracjilub przebudowy
wod
w zakresiezapewniającymswobodnyprzepływ
przewidziec umocnienie koryta

rzeki

W

obrębie

p|anowanego mostu

z wykorzystaniemmateriałowprzyjaznychsrodowisku,
o terminie rozpoczęciai zakończenia robot w obrębie rzeki na|ezy powiadomic
w PiotrkowieTryb
WZM|UW w Łodzi - TerenowyInspektorat
po wykonaniu robot przedłoŻyćdo tut lnspektoratugeodezyjną inwentaryzaĄe
powykonawcząwykonanegomostu.
inwestor zobowiązany jest do zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarządu
Me|ioracjii Urządzeń Wodnych w Łodzi umowy uzytkowaniagruntow pokrytych
wodami

(po uprawomocnieniuSię decyzji wodnoprawnej),ktora umoz|iwi

dysponowaniegruntem na czas wykonywanierobotw korycierzekiStrawy.

lrs-.4o

sprawę prowadzi Jan Kolończyk
tel /fax (44) 647 70 06
e-mail:jan kolonczyk@melioracia lodzkie pl
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UrządMiasta
Biuro |nwestycjii RemontÓw
ul. Szkolna28
97 - 300 PiotrkówTrybuna|ski

Dotyczy: wypisui wyrysuz miejscowegopłanuzagospodórowaniaprzestrzennegod|adziałeknumer ew.784l13,
67211,690,689 obręb 15; nr 40 obręb 22 i nr 1 obręb 21 połoŻonych
w rejonieu|. Cmentarnej
w Piotrkowie
Trybunalskim
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cmentarnej,
Partyzantów,Krzyweji rzeki Strawyw PiotrkowieTrybuna|skim,przyjętymUchwałąNr XX||l/423l12Rady Miasta
PiotrkowaTrybuna|skiegoz 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 urbanistycznejoznaczonejsymbo|em.,18Kxy,
działkanumer 1 obręb 21 znĄduje się jednostce urbanistyczne1
oznaczonejsymbo|em16WS, o następujących
ustaleniach:

Dz|AŁ|

POSTANOWIENIAOGOLNE
.
jest mowao:
w da|szychprzepisachniniejszej
Uchwały
$3. 1. ||ekroć
1. |iniirozgranicz{ącą_ na|eŻypzez to rozumiećoznaczonąna rysunk.up|anu|inięciągłą,dzielącąobszar
na częścio rÓŹnymprzeznaczeniuIubróŹnychzasadachzagospodarowania;
2. obowiązującej|iniizabudowy - na|eŻyprzez to rozumieć|inię,w której obowiązujesytuowanienowych
i rozbudowywanychbudynków i budow|iniebędqcychpodziemnymuzbrojeniemterenu, w następujący
poziomejwyznaczonejprzeztę |inięmusi zna|eżćsię, co najmniej80% powierzchni
sposÓb:w płaszczyżnie
- nie dotyczy to takich
|ica ścianwidocznych w e|ewacji (w rysunku architektoniczno-budow|anym)
jak:
gzyms,
e|ementówarchitektonicznych
budynku
balkon,schody,wykusz,
okap dachu, rynna, rura
spustowa, podokiennikioraz innych e|ementówarchitektonicznychna |rwa|ezwiązanychz konstrukcją
i funkcjąbudynku;
linii zabudowy - na|eiy pzez to rozumieć |inię graniczną sytuowanianowych
3. nieprzekracza|nej
i rozbudowywanych
budynkÓwi budow|inie będącymipodziemnymuzbrojeniemterenu,w ktÓrejmożebyć
umieszczoneIicościanybudynku- nie dotyczyto takiche|ementÓwarchitektonicznych
budynkujak:ba|kon,
schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokiennikioraz innych e|ementÓw
architektonicznych
na trwa|ezwiązanychz konstrukcjąi funkcjąbudynku;
4' niepzekracza|nyobszar zabudowy _ na|eŻyprzez to rozumieĆwskazany na rysunku planu, obszar
sytuowania nowych i rozbudowywanychbudynków i budow|i nie będących uzbrojeniemterenu nie dotyczyto takich e|ementówarchitektonicznych
budynkujak: ba|kon,schody,wykusz,gzyms, okap
na trwa|ezwiązanych
dachu,rynna,ruraspustowa,podokienniki
oraz innyche|ementówarchitektonicznych
z konstrukcją
i funkcjąbudynku;
5. obszarze- na|eŻypzezto rozumiećobszar objętyp|anemw granicachpzedstawionychna rysunkup|anu;
6. odpowiednieji|ościmiejsc postojowych- naleiy przez |o rozumiec i|oŚć miejsc postojowych|iczoną
z proporcjr:
jednorodzinny,
a.minimum1 miejscepostojowena 1 budynekmieszkaniowy
b.minimum1 miejscepostojowena każde50 m.'powierzchnispzedaŹy iustugowejz|oka|izowanej
w budynkumieszkalnym,
w terenachMN/U,MS,
c.minimum1 miejsce postojowena kazde 30 m, powierzchnisprzedaŻyi usługowejz|oka|izowanej
Ms'
w budynkuinnymniŻmieszka|ny
w terenach^MN/U'
d.minimum1 miejscepostojowena kaŻde30 m, powierzchnisprzedaŻyiusługowej-zwyłączeniem
gastronomiii świadczących
usługinoc|ógowew terenachU/Z,
w terenachMS,
e'minimum1 miejscepostojowena kaŹdy|oka|mieszka|ny
miejscna 100 miejsckonsumenckich
w obiektachgastronomii,
f. minimum'15
g.minimum40 miejscna 100 miejscw obiektachświadczących
usługinoclegowe.
7. powierzchnizabudowy - na|eŻypzez to rozumieć powierzchnięterenu inwestycjizĄętą przez rzuty
poziomewszystkichbudynkówi budow|iw ich obrysiezewnętrznym;
8. przepisach odrębnychi szczegó|nych- na|ezy przez to rozumieĆobowiązująceprzepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymioraz prawomocnedecyzje administracyjneograniczająceprawo dysponowania
terenem;
9. przeznaczeniu podstawowym- na|eŻyprzez to rozumieĆ pfeznaczenie, ktÓre okreś|awiodącą funkcję
nia terenu Wyznaczonego Iinia mi rozgrailcza!ącym|,
uŻytkowa
10. przeznaczeniu uzupetniającym_ na|eŻyprzez |o rozumieĆ przeznaczenie wzbogacające przeznaczenie
podstawowe;
11' rysunkup|anu- na|eŻyprzez to rozumiećopracowaniegraficznesporządzonena mapie,w skali 1:1000;
,l2. studium- należyprzeztorozumieĆ
pzestrzennego
i kierunkówzagospodarowania
uwarunkowań
,,Studium
dla MiastaPiotrkowaTrybunalskiego";

1.1i- 1.,,"-i,

z
13. terenie - na|eŻy przez to rozumiec teren o okreś|onymrodzaju przeznaczenia izasadach
oraz oznaczonysymbo|ami
zagospodarowania,Wznaczony na rysunku planu |iniamirozgraniczającymi
cyfrowymii literowymi;
14. terenieinwestycji- na|eŻyprzezto rozumiecterenobjętywnioskiemo pozwo|eniena budowę;
15. tymczasowym uiytkowaniu - nalezy przez to rozumieć dotychczasowysposób zagospodarowania
i uiytkowaniaterenu albo obiektuistniejącego. do czasu jego zagospodarowaniazgodnie z usta|eniami
planu;
,|6. wskaŹnikuintensywności
zabudowy- na|eżypzez to rozumiec stosuneksumy powierzchnicałkowitych
(suma powierzchniwszystkichkondygnacjinadziemnychbudynku mierzonaw zewnętrznymobrysie
rzutÓw)wszystkichbudynkówpołoionychna terenieinwestycji,do powiezchnitego terenu;
17. wskaŹnikupowierzchnibio|ogicznieczynnej _ na|eŻyprzez |o rozumiec procentowyudziałpowiezchni
bio|ogicznie
czynnej,okreŚ|onejwedługprzepisÓwodrębnych,w stosunkudo terenuinwestycji;
18. wskaźnikupowierzchnizabudowy_ na|eŻyprzezto rozumiećparametrprocentowyWraŻąący stosunek
powiezchni zabudowydo powierzchniterenuinwestycji;
pionowywymiar
19' wysokość
zabudowy- na|eŻypzez to rozumiecusta|onyw p|anienieprzekracza|ny
obiektów budow|anychw metrach,|iczony od natura|nejwarstwicyterenu, na której posadowionyjest
budynek(od stronyfrontowej)do najwyŻszejka|enicylub najwyŹszegopunktuna pokryciukubaturybez
masztÓwodgromnikowych
i kominÓw;
- na|eiy przez |o rozumieĆzabudowęmieszkaniową,usługową,
20. zabudowiewie|ofunkcyjnej
śródmiejskiej
uwzg|ędniającąintensyfikacjęistniejącejzabudowy, wykozystanie rezeruvterenowych,wprowadzanie
nowych uzupełnień'Ioka|izacjiusług charakterystycznychdIa centrum miasta' koncentracjifunkcji
usługowych
w parterachbudynku.
DZ|AŁ||
USTALEN|AoGÓLNE DLA cAŁEGo oBSZARU oBJĘTEGo PLANEM
zasadyogó|ne:
$5. 1. Usta|asię następujące
1) tereny mogą być uiytkowane w sposób dotychczasovvy,
do czasu.rea|izacjizagospodarowaniaterenu
zgodniez planem;
2) d|a rozbudowy,nadbudowy,pzebudowy i zmiany sposobu uŻytkowaniabudynków obowiązujązasady
ustalonedla danegoterenu;
pomiędzy|iniamizabudowya |iniamirozgraniczającymi
3) d|a budynkówz|oka|izowanych
drÓg pub|icznych
oraz poza niepzekracza|nymiobszarami zabudowy dopuszcza się użytkowaniena dotychczasowych
zasadachbez moŻ|iwości
nadbudowy
i rozbudowy;
4) dopuszcza się dokonywaniepodziałówdziałek niespełniających
usta|eń szczegołowychna potrzeby
infrastruktury
technicznej;
je zakaz hodow|
5) obowiązu
i zwieząt gospodarskich.
2. Usta|asię następującezasady ochronyśrodowiska
i pzyrody:
1) nakaz stosowania rozwiązańprzestzennych i technicznychzapewniającychzachowanie odpowiednich
standardÓw środowiskowychpzestzeni zamieszkania, odpowiadającymWymogom okreś|onym
w pzepisachodrębnych;
2) zakaz loka|izacjiusług na terenach oznaczonych, jako MN/U' powodującychobniŻeniestandardÓw
środowiskowych
właściwych
d|azabudowymieszkaniowej;
3) zakaz realizacjiprzedsięwzięć
mogącychznaczącooddziaływac
na środowisko,
z wyjqtkiem:
a) inwestycjiinfrastruktury
techniczneji drogowej.
przepisacho ochronie
4) obowiązekzachowaniapoziomuhatasuw środowisku
okreś|ony
w obowiązujących
środowiska:
jednorodzinnej,
a) w terenachMN/U- jak d|aterenówzabudowymieszkaniowej
b) w terenach UKlz, Ulz, ZP i Ms - jak d|a terenów zabudowy mieszkaniowejwie|orodzinnej
i zamieszkania
zbiorowego.
5) zakazujesię dokonywaniazmian stosunkÓwwodnych;
6) na terenachZP,zD,UKJZ,U/Z' MN/Ui MS zakazujesię stosowanianawierzchni
bitumicznych.
3. Zasadyochronydziedzictwaku|turowego
i zabytkóworaz dóbr kulturywspołczesnej:
-'B'';
1) na obszaze objętymplanemwystępujestrefaograniczonejochronykonsenruatorskiej
2) na obszaze objętymp|anemwystępujestrefaochronyekspozycji,,E''.
4' Usta|asię następującezasady przeksztatcania
i budowysystemowkomunikacji:
1) w Iiniach rozgraniczĄącychdrÓg moŻ|iwoŚć|okalizowaniae|ementÓw małej architektury'jak: słupy
ławki,e|ementy
itp.;
ogłoszeniowe,
dekoracyjne
2) w Iiniachrozgranicza1ących
moi|iwość
|oka|izacji
zie|eniz zachowaniempo|awymaganejwidoczności;
3) zakaz |oka|izacjiw liniach rozgraniczających
dróg pub|icznychi ciągÓw jezdnych,pieszych i rowerowych
obiektówusługowych
oraz rek|amo wymiarachpzekraczających0,5 x 0,7 m;
4) |oka|izacjasieci i urządzeń infrastrukturytechnicznej na warunkach okreś|onychW przepisach
szczegÓ|nych;
5) moz|iwość
|oka|izacji
związanychz obsługąruchu,w tym parkingow;
urządzeńkomunikacyjnych
6) sygna|izacjidrogowej,Ścieiek rowerowych,chodnikÓwpod warunkiemspełnieniaprzepisówszczegÓ|nych;
przez drogi,do którychpzy|egają
7) terenyobjętep|anemmogąbyc obsługiwane
p|anem),
(w tym'nieobjęte
8) d|aterenówoznaczonychna rysunkup|anusymbo|emKDD obowiązujebudowadróg;
9) d|aterenuoznaczonegosymbo|emKxy obowiązuje
budowaciągupieszo-jezdnego;
10) d|aterenówoznaczonychsymbo|emKy obowiązuje
budowaciągupieszo-rowerowego;
11) dla terenuoznaczonegosymbo|emKx obowiązuje
budowaciągupieszego.
.

Ó
i budowyinfrastruktury
technicznej:
5. Ustalasię następującezasady przeksztatcania
1) powiązaniasieci uzbrojeniatechnicznegoobszaru p|anuz układemsieci miejskichrealizowanebędą
poprzezbudowęi rozbudowęukładówsieciowych'
2) na obszaze objętymp|anem,przebiegająnapowietzne |inieenergetyczneniskiego napięcia od ktÓrych
obowiązujestrefaograniczonegouŻytkowania3,5 m na kaŻdąstronę|iczącod osi przewodu- |oka|izacja
operatoremsieci. W przypadku|ikwidacjiistniejącej
inwestycjiw strefieWymagauzgodnieniaz wtaściwym
napowietznej|inii strefapzestaje obowiązywać;
3) na obszarzeobjętymp|anem,przez|ereny4zP,sulz,6ZD, 19Ky i 1sws pzebiega ko|ektorkana|izacji
0800;
sanitarnej
4) obowiązujezapewnieniedostępudo sieci w ce|acheksp|oatacyjnych;
5) zakaz lokalizacjielektrowniwiatrowych;
wyłącznieo nieznacznymoddziatywaniu.
infrastruktury
te|ekomunikacyjnej
6) dopuszczasię |oka|izację
i w sytuacjach
terenóww zakresie obronności
6. Usta|asię następującezasady zagospodarowaniai WyposaŹenia
kryzysowych:
,1) zabudowa na terenachobjętychp|anemnie tworzy zagroŻeńdla |udności
iŚrodowiska,naobszarze
jak i na terenachsąsiednich;
własnym
2) obowiązek budowy odcinków sieci wodociągowejdomykającychpierŚcienie oraz zaopatrzenie sieci
w hydrantynaziemnedo ce|ówppoi.;
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
wykorzystaniaich do ce|Ówpzeciwpoiarowychoraz d|apojazdówi sprzęturatowniczego;
5) ze względu na specyfikę zabudowy (jednorodzinnai usługowa)nie usta|a się obowiązku rea|izaĄi
pomieszczeńodpornychna zagruzowanie
i szybkąadaptacjęd|ace|owochronyIudności;
w sytuacjachkryzysowych,wyznacza się na terenie
ochronie|udności
słuŹących
6) |okalizacje.obiektów
za|iczanymdo powiezchni bio|ogicznieczynnej, na terenach między |iniamizabudowy wyznaczonymi
wzdłuŻ
dróg pub|icznych.
jednorazowejopłatyokreś|oną
w stosunkuprocentowymdo wzrostuwartości
7. Usta|asię następującąwysokość
p|anistyczna,
ktora
wynosi:
renta
nieruchomości
1 ) 3 0 %d | at e r e n ó w1 U K l z , 3 u l z , 4 z P , s u / z , 7 M N / U8 ,M N / U , 9 M N / U1,0 M N / U1, 1 M N / U1, Z M N / U1, 3 M S ;
.t9Ky'20Kx.
d|aterenówzKP,6zD,14e,1SWS,16KDD,17KDD'18Kxy,
2\ 0o/o
DZ|AŁ|||
USTALEN|AsZcZEGoŁoWE DLA PosZczEGoLNYcH TERENÓW
_ rz. Strawa, usta|a się następujące
s2o. 1. D|a terenu oznaczonegona rysunku planu symbo|em15WS
przeznaczenre:
1)przeznaczeniepodstawowe- terenywÓd otwartych- wody płynące:
korytarzekiw ramachterenu,
a) dopuszczasię zmianęprzebiegu,ukształtowania
b) dopuszczasię |okalizacjębudowlii urządzeńzwiązanychw rzeką,
terenu.
sieci uzbrojenia
c) dopuszczasię |oka|izację
DZ|AŁ |V
USTALENlA szcZEGÓŁoWE DLA TERENoW KoMU N lKAcJ|
s23. 1. D|aterenuoznaczonegona rysunkup|anusymbolem18Kxy usta|asię następująceprzeznaczenie..
1)przeznaczeniepodstawowe_ ciąg pieszo- jezdny
pieszo-jezdnego'
IokaIizacjaciągu
a) obowiązuje
b) obowiązujebudowaściezkirowerowej,
miejscpostojowychi parkingów.
c) obowiązujezakaz|oka|izacji
pełn
pzeznacze
:
i
i
ające
n e uzu
2)
zie|eni,
elementowmatejarchitektury'
a) dopuszczasię |oka|izację
technicznej'
infrastruktury
b) dopuszczasię |oka|izację
DZ|AŁ |V
USTALEN|A SZcZEGoŁoWE DLA TERENÓW KoMU N IKAoJ I
_
s22. 1. D|a terenuoznaczonegona rysunkup|anusymbo|em17KDD ul, Wilcza' usta|asię następujące
przeznaczente:
1) przeznaczeniepodstawowe- terenydrog publicznych- drogadojazdowa:
a) obowiązujeloka|izacjadrogidojazdowej,dwukierunkowej,
technicznejzwiązanejz drogą.
sieci i urządzeńinfrastruktury
b) obowiązuje|oka|izacja
2), przeznaczenieuzupełniające:
infrastruktury
dopuszcza się |oka|izację
dl dopuszczasię |bka|iza.jęelementówmałejarchitektury,
technicznej'
DZIAŁ V
USTALEN|AsZcZEGÓŁoWE W ZAKRES|E INFRASTRUKTURYTEcHN|CZNEJ I WÓD PoW|ERZCHN|oWYcH
w wodę:
w zakresiezaopatrzenia
i obsługi
s26. 1. Usta|asię zasadywyposażenia

4
1) zaopatrzenieW Wodę do celów socja|no- bytowych,z miejskiejsieci wodociągowejistniejącej
w u|icachCmentarnej,Partyzantów,Spacerowej,Krzywej,Wi|czejoraz Wojska Po|skiegoiWiejskiej
(d|aterenu13Ms).Tereny4zP, sulz zasi|anesą z sieci istniejącej
w tychterenach,a zasi|anejz sieci
w ul. Cmentarnej;
2) budynki W terenie 3ulz zasi|ane będą z nowych odcinkÓw wodociągów z|oka|izowanych
w wewnętrznymukładziekomunikacyjnym;
3) do Iikwidacji przewidziany jest istniejący odcinek sieci wodociągowej (pzyłącza) w całości
Iubna odcinkach,poza niezbędnymipzyłączamido istniejącychobiektÓw;
4) noweodcinkisieciwyposaŻyćwhydrantyp. poz.;
zródełzasi|ania.
5) nie dopuszczasię zaopatzeniaw wodęz indywidua|nych
2' Usta|asię zasady wyposaŻeniai obsługiw zakresieodprowadzaniaściekówsanitarnych:
1) odbiór Ścieków sanitarnych popfez istniejący i projektowanyukład uządzeń kana|izacyjnych
do miejskiejoczyszcza|niŚcieków;
2) odbiÓr ściekówzapewnia istniejącasieć ko|ektorÓwkana|izacjisanitarnejw uIicachCmentarnej,
- 19Ky)
Wi|czej (z przejściemprzez teren 6ZD), Krzywej (zprzejściemw ciągu pieszo-rowerowym
i Spacerowej,odprowadzających
Ścieki do ko|ektorawzdłuŻrzekiStrawy;
izachodniej
3) przebudowywymagająodcinki kolektorowodbierającychściekisanitarnez południowej
strony rzeki Strawy. Podstawowymko|ektorempowinienzostać kolektorgłównyz|oka|izowanypo
północnejstronie zeki' Do |ikwidacjiprzewidujesię odcinek kolektorausytuowanyw korycie rzeki
z jednoczesnymprzepięciemkolektorowi przykanalikówdo kolektoragłównego;
4) odbiór ściekówsanitarnychz obiektoww terenie3UlZ moŻ|iwy
będziepo wykonaniunowychodcinków
tego
sieci kana|izacjisanitarnejgrawitacyjnej
i ciśnieniowej
w wewnętznymukładziekomunikacyjnym
terenu,z odprowadzeniem
do kolektoraw ul. Cmentarnej;
5) zakaz |oka|izacjipzydomowych oczyszcza|niŚciekÓw i zbiornikÓw bezodpływowych.
3' Usta|asię zasady wyposaŹeniai obsługiw zakresieodprowadzeniawód opadowych:
popzez natura|ną
1) maksyma|nezagospodarowaniewód opadowychw granicach nieruchomości
iwymuszonąretencjęterenuz budowązbiornikawod opadowychwłącznie;
2) natura|nym
i podstawowymodbiornikiemwód opadowychjest rzeka Strawai istniejącyjej dopływ- rów
w terenach3ulz,sulz prowadzącywody opadowespoza terenuobjętegop|anem;
3) budowa ciągu pieszo - jezdnego 18Kxy' pieszo - rowerowego19Ky oraz pieszego 20Kx Wymaga
wykonaniarobót regulacyjnych
rzeki Strawyz umocnieniemdna i skarp;
4) dopuszcza się moz|iwoścbudowy zbiornika retencyjnegow terenie 3UlZ na istniejącymrowie
odwadniającym;
5) odprowadzeniewód opadowychz terenów objętychplanem istniejącymiiprojektowanymirurociągami
kana|izacjideszczowej w ciągach u|ic Cmentarnej,PańyzantÓw (poza obszarem opracowania),
Kzywej, Wi|czeji terenie 19Ky oraz powierzchniowe,zzaos|rzeniemobowiązkowokreŚ|onychwyiej.
W terenach 3U/Z, SU|Z na|eiy wykorzystać układ wysokościowyterenu do powierzchniowego
i pzykrawęŻnikowymi.
odprowadzeni
a wód opadowychściekam
4' Usta|asię zasady wyposaieniai obstugiw zakresiezaopa|rzeniaw gaz ziemny:
1) zaopatrzeniew gaz ziemny z istniejącejsieci w u|. Krzywej,Spacerowej,Wo|ska Po|skiego,Wi|czej
i Partyzantów;
2) dopuszcza się loka|izację gazociągów poza |iniami rozgraniczającymidróg, w uzgodnieniu
z właścicie|em
terenu(szczegó|niew terenie3U/Z).
5' Usta|asię zasadywyposażenia
i obsługi
w zakresiezaopatzeniaw ciepło:
a) zakaz budowynowych|oka|nych
kotłowni
na pa|iwastałe;
b) obowiązujebudowa kotłowniwbudowanychw bryłębudynkuz niej zasi|anego,z uwzględnieniem
pzepisow szczegÓ|nych,
zasiIającychwięcejniŹjeden budynek.
c) dopuszczasię budowękotłowni
i obstugiw zakresiegospodarkiodpadami:
6. Usta|asię zasadywyposażenia
1) usuwanienieczystości
stałychw oparciuo miejskisystem oczyszczania,
2) obowiązekgromadzenia
w granicachdziałki.
odpadÓww szcze|nychpojemnikach
7. Usta|asię zasadywyposażenia
i obsługi
w zakresiezasi|aniaw energięelektryczną:
1) obowiązująstrefy ograniczonegouŻytkowaniaterenu napowietznych |inii eNN o szerokości7,0 m,
zgodniez rysunkiemplanu;
2) dIa nowo rea|izowanychsieci e|ektroenergetycznych
obowiązuje zastosowanie wyłącznie Iinii
kablowych
obręb 15; nr 40 obręb 22 nie są
Jednocześnie
zaświadczam,
Że działkinumerew 784113,67211,690
pzestrzennego
objętemiejscowymp|anemzagospodarowania

lIItrswl

p|anuzagospodarowania
Wyąmz' miejsccnruego
pzestzennegoteerrÓrow rejonieu|ic:Cmentarnej,Partyaantow,
Krzy^iej
i zeki Srawy
przyjębgoUdT^/aĘ
w PiotkorvieTr/alna|skim'
Nr XX|lli42312RadyMiasb Piotkcnna
Trytx.lna|skegc
z dnia 2T ąewva 2012rrl<u/
(az Uu. Woj.Łodz]<iego
z 2012r.'poz.23BB)
Skalal:1000-<
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PGE Dystrybucja S.A.
oddział ŁódŹ - Teren
Rejon EnergetycznyPiotrkówTrybunaIski
97-300PiotrkÓWTrybuna|skj,
u| Narutowicza35
Tel : (+4844) 647 54 96
Faks: (+4844) 647 14 04
pl
Email:piotrkowolt@pgedystrybucja

PiotrkowTrybunalski,
251041201
4 r.
01-RP-002246-2014
ł d
N I

3fi -ilĘ-?iltf{

I

'(Y)

Do: UrządMiasta
Biuro lnwestycjii Remontów
ul. Szkolna28
97.300Piotrków Tryb

PGE DystrybucjaS.A. oddziałŁódż.- Teren w odpowiedzina komp|etny
wniosekzlloŻony
w dniu 24lo4l2014,W ce|uokreś|enia
warunkówprzyłączenia
do sieci
dystrybucyjnej
obiektu:oświet|enie
uliczneulicy Cmentarnej,
w miejscowości
PiotrkÓw
przesyławarunkipzyłączenianr 3836/RE01|2014
Tryb''w załączeniu
z dnia25104|2014
projektuumowynr 3836/0112014o przyłączenie
w|az z dwoma egzemp|arzami
do sieci
dystrybucyjnej.
Jeze|i akceptująPaństwowarunkipzyłączeniai projektumowy,prosimyo podpisanie
dwóch egzemp|azyprojektuumowyi odesłanie
ich do siedzibyPGE Dystrybucja
S.A.
_
oddziałŁÓdŹ Teren, Rejon EnergetycznyPiotrkówTrybuna|ski97-300 Piotrków
Trybunalski,
ul.Narutowicza
35 w celu ich podpisaniaprzez
naszychprzedstawicieli.
projektumowy pozostajeaktua|nynie
Jednocześnie
informujemy,
ze przedstawiony
dłuzejniz okres 60 dni od daty wysłanianiniejszegopisma,z zastrzeŻeniem
zmian
wynikających z obowiązującejtaffy i zmian pzepisów prawa powszechnie
obowiązujących- w tym Ustawy Prawo energetyczne- na dzień zawarcia umowy.
projektuumowyw okresie60 dni,z uwzg|ędnieniem
Niepodpisanie
zmianwymienionych
powyzej (jeze|iwystąpi{ skutkowaćbędzie koniecznością
sporządzeniana Państwa
wnioseknowegoprojektuumowy.
Zawarta umowa o przyłączeniestanowi podstawę do rozpoczęcia rea|izacji prac
projektowych
i budow|ano-montazowych
na.zasadach
w niejokreś|onych.
Ze stronyPGE Dystrybucja
S.A. oddziałŁódŹ - Teren sprawęprowadzi:Ruszkiewicz
Adam,tel.(44)645-03-33.

Zaltączniki.
1. Warunki pzyłączenia nr 3836/RE01/2014
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 Kapilałzakładowy.
973o742 890 złw pełniop'łacony
M.pgedystrybucja,pl

PGE DystrybucjaS.A.

wP-1
11.092013

PGE Dystrybucja S.A.
oddział Łódź . Teren
ReJonEnergetycznyPiotrkóWTrybunaIski
97-300PiotrkówTrybuna|ski'u| Narutowicza35
Tel : (+48 44) 647 54 96
F a k s :( + 4 84 4 ) 6 4 7 1 4 0 4
pl
Email:piotrkowolt@pgedystrybucja

Piotrków Trvbunalski.25l 04l20I4r.
01-RP -002246-2014
o pnyłączenie do sieci dystrybucyjnej
Załączniknr 1 do Umowy Nr 3836/01/2014

MiastoPiotrkówTrybunalski
ul. PasażKaroIaRudowskiego10
97-300Piotrków Tryb.

dla podmiotuV grupy przyłączeniowej
Warunki przyłączenianr 3836/RE01l2014
do sieci dystrybucyjnejo naplęciuznamionowym0,4 kV
.
Nazwa obiektu przyłączanegodo siec!: oświetlenieuliczne
Loka|izacja:ul. cmentarnaPiotrków Tryb.,gm. M. PIoTRKÓW TRYBUNALsKl
warunków
Na podstawierozpoządzeniaMinistraGospodarkiz dnia 04 maja 20o7r. w sprawie szczegołowych
(Dz'U'Nr 93 z 2007r.poz.623z póŹn.zm.)'w odpowiedzina wniosek
systemue|ektroenergetycznego
funkcjonowania
warunkipzyltączenla..
się następujące
z dnia24lo4l2014,okreś|a

1. Miejsce przyłączenia:po|e llnlowe rozdzielnicy nlsklego napięcia W stacji
transformatorowei15/0,4kV.
stanowiącejednoczeŚniemiejscerozgraniczenia
2. Miejsce dostarczaniaenergiie|ektrycznej
PGE Dystrybucja
S.A. i insta|acjiPodmiotuPzyłączanego.
własności
sieci dystrybucyjnej
zaciski prądowena wyjściuprzewodówod zabezpleczeńw rozdzielniniskiego napięcla
SN/nnw kierunkuinstalacjiodbiorcy.
w stacji transformatorowej
(mocistniejąca
P=3kW)
8 kW - zasi|aniepodstawowe
3. Moc przyłączeniowa:
4. Rodzaj przyltącza.przyłącze kablowe istniejące' warunki dotyczą zwiększenia mocy
przyłączeniowej' oraz przebudowy istniejącej llnii oświetlenia u|icznego w uI.
Gmentarnej
- projektowaną
przewodem
AsXSn 2x25
linięoświetlenia
ulicznegowykonaójako napowletrzną
4x35mm2.
mm2Iubkablowąkablemziemnymtypu.YAKXs
:
5. Zakresniezbędnychzmianw sieci związanychz przyltączeniem
_ przyłączenie
nie wymagazmianw sleci.
6. Wymaganiaw zakresie budowy insta|acjiodbiorcy:insta|acja3 fazowa (tzw. siłowa)'
ś30o.
o rezystancji
Uziemienieroboczeinsta|acji
istniejącaszafka pomiarowana
układupomiarowo-roz|iczeniowego:
7. Miejscezainsta|owania
zewnętrznejścianie stacji transformatorowejbudynkowej.
i systemu pomiarowo8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-roz|iczeniowego
energiiczynnej,
istniejącylicznik indukcyjnydo pomiarubezpośredniego
roz|iczeniowego:
siedzibą W
Lub|inie, 20-340
Lub||n' u|
Garbarska
21^'
spolka
Akcyjna
z
PGE
Dystrybucja
prowadzonego przez sąd
siedzibą w
Rejonowy Lub|in.Wschód W Lub||nie z
Świdniku' V| Wydział
NlP: 946-2'93.855' REGoN: 060552840' Kapitałzakładowy:9 73o 742 890 złw pełniopłacony
M.pgedystrybucja.pl

do
wpisana
rejestru przedsiębiorców
Gospodarczy pod nr KRs]000o343124'

3.fazowy, typu4C52dz nr fabryczny11523730(odbiorcaZaząd Drogi UtrzymaniaMiasta,
10000081pp 47 , mocumownaP=3kW)
nr kontrahenta
9' Rodzaj i usytuowaniezabezpieczeniagłównego:wkładki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwłocznej 3x16A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym w
złączu.
zasi|aniaw
10. Jako systemdodatkowejochronyod poraień pfyjąć samoczynnewyłączanie
w obowiązujących
normach.Układpracysiecizasi|ającej
0,4 kV:TN.C.
czasieokreś|onym
11. Wymaganystosunekpoboruenergiibiernejdo czynnejw miejscudostarczania
nie możebyó
większyniz tg g = 0,4.
parametrowtechnicznychenergii e|ektrycznej
12' Poziom zmienności
w sieci mieścisię w
granicachprzywołanego
wyzejRozpoządzeniaMinistraGospodarki.
13. lnsta|acje i

urządzenia elektryczne na|eżące do

odbiorcy powinny zapewniać

bezpieczeństwouzytkowania,a pzede wszystkim ochronę przed porazeniem prądem
e|ektrycznym o|az ochronę pzed przepięciami łączeniowymi iatmosferycznymi
powstaniempoŻaru,wybuchemi innymiszkodami.
występującymi
w sieci energetycznej,
Wszelkieprace winnawykonacfirmaposiadającauprawnienia
do prowadzenia
budow|ane
robotelektrycznych.

'14. lnformacje
dodatkowe:
- warunkipzyłączenia
sąważne2|ataod datyich doręczenia,
rea|izai1a inwestycji związanych z pzyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie
dokonywanana zasadachokreś|onych
w umowieo pzyłączeniedo sieci dystrybucyjnej.
Rea|izacja warunków przyłączenia(w tym rozpoczęcie prac projektowych)Wymaga
podpisaniaw okresiewazności
warunkówprzyłączenia
umowyo przyłączenie.
Prowadzącymsprawęze stronyPGE DystrybucjaS.A. w zakresiewarunkówprzyłączenia
jest:RuszkiewiczAdamtel.:(44)6450333.
15.Uwagidodatkowe:
- stacjatransformatorowa
1510,4kV zasilającasieć {-0593.'Cmentarna'',obwód |iniowynn
nr 1-0593-04.
- projektpzyłączawraz z szafką pomiarowo-sterowniczą
oraz |iniioświet|enia
u|icznego
podlega sprawdzeniuw zakresiezgodności
z niniejszymiwarunkamipzyltączenia.
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