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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZESTSTVVA I OCHRONY MINIXIMOIA  1-huYelAiOvt 

W ZDUNSKIE...1 WOLI 

Rozporzkdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
5 

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10. 07. 
 2320 15  A rr" 

poz. 1126 ) 

1NWESTOR: 
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 
Zduliska Wola ul. KrOlewska 15 

NAZWA i ADRES: 	Projekt budowlany sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i rurociagu tiocznego, oraz przepompowni 
iciekow w miejsc.: Zdunska Wola ul. Borowa — dz. nr ewid. 
199 .i 183/3 ( odc. od ul. Legnej do wysokoSci posesji 42 
w ul. Borowej... 

An 	j Gorsk.i 

PROJEKTANT: 	Andrzej Gorski — upr. nr  292/81  PR ,  4.4 ,  0 	INST bANITARNYCH 

upr. 92/81 
98-2uSle  z, Czartki 20 a 

I. 505  092 634 

DATA 
OPRACOWANIA: 	luty 2014 r. 



IAKUsi 	POWIATOWE 
1. Zakres robot : 4,cKel cigJ  0:2005LLAI 

zu  iZfr: rfotrinsii 

Obejmuje calo 	
y 

pzy
Sa robot budowlanych zwikzanych z wykonaniem sLec 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurocikgu tlocznego, oraz przepompowni 
Sciek6w w miejsc.: Zduriska Wola ul. Borowa — dz. nr ewid. 199 .i 183/3 ( odc. od ul. 

Legnej do wysokoki posesji 42 w ul. Borowej).. 
2. Wykaz istniej4cych obiektow : 

Na terenie w/w dzialki i w jej obrebie 

- siee wodociagowa 
- kabel eNN 
- kanalizacja telefoniczna 
- bud. mieszkalne 

wystepujk nastepujkce naniesienia stale: 

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzae 

zagrokenie bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi : 

Projektowane przylkcza kan. sanitarnej — odgalczienia boczne Sr. 160/4,7 mm PVC — 
nib. 265,6; siee kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej Sr. 200/5,7 mm PVC 
— mb. 505,5; rurocikg tloczny kanalizacji sanitarnej Sr. 90 mm PE — mb. 474,2; 

przepompownia Sciekow sanitamych — kpl. z monitoringiem 

4. Przewidywane zagroienia mogve wystwie podczas realizacji robot budowlanych : 

Wykop pod wytej wymienione uzbrojenie przekracza giebokoSci 1,5 metra. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktain pracownikow przed przystQpieniem 
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych : 

Zaprowadzie dziennik w ktorym pracownicy potwierdzao bqdk przeprowadzane 

tematycznie instruktaZe. 

6. Wskazanie grodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych 
niebezpieczenstwom wynikaj4cym z wykonania robot budowlanych w strefach 
szczegolnego zagroienia zdrowia : 

Wyznaczyo, oznakowa6 w sposOb poprawny krawedzie wykopu i utrzymywa6 je we 

wlaSciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiegcio stosowne instrukcje 

wraz z numerami alarmowymi. Zapewnie nadzor nad wykonywanymi robotami 

ziemnymi i budowiano-montatowymi przez osoby posiadajkce stosowne uprawnienia do 

pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Opracowal:• tdrzej G6rski •  elimi, 6rski 
PROJE' 	''' Okl  V 1/4k.  T S ANITARNYCH 

upr.  2c;'2 ii  I 
98-200  %  rod. zartki 20 a 

tl  505 02 634 
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Opis techniczny 

a) podstawa opracowania 

Podstawc opracowania stanowia: 
- mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1 :500 
- warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie 
drogowym ul. Borowej ( od posesji nr 42 przy ul. Borowej do ul. LeSnej ) w Zd. 
Woli - znak: L.dz. 234/14 z dn. 09.02.2014 r. wydane przez Miejskie 

Przedsicbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduriskiej Woli. 
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla 

ul. Borowej w Zdufislciej Woli - znak: GP.6727.15.2014.AJ z dn. 10.02.2014 r. 

wydany przez Urzkd Miasta Zduriska Wola. 

• -Instrukcja 	Projektowania 	Wykonania i Odbioru Instalacji 	Rurociagowych 

z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu. Zewnetrare sieci kanafizacyjne z rur PVC. 

Zeszyt Nr. 3 Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego W-wa 

- Polskie Normy i Brantowe Normy 

b) opis rozwivaii technicznych 
Przedmiotem niniejszego opracowania, w oparciu o w/w warunki techniczne jest projekt 
budowlany sieci kanalizacji. sanitarnej - grawitacyjnej z odgalczieniami bocznyrni - 
przylaczarni w pasie drogowym u1. Borowej ( od posesji nr 42 przy ul. Borowej do 
ul. LeSnej ) , rurociagu tiocznego na odcinku od przepompowni, ktorej lokalizacj 
projektuje sie na dz. nr ewid. 183/3 przy ul. Kosodrzewiny do proj. studzienki 

rozpreZnej nr S 16 §r. 1200 mm w Zdunskiej Woli 

•

c) siee kan. sanitarnej i odgalczienia boczne 
Kanalizacje wykonao zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem. Rurociagi uktadae 
z podanym spadldem na zagcszczonej podsypce z pospOlki grub. 20 cm. Projektuje sic 
wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych laczonych na uszczelki zintegrowane- tub 
rownowaZne. OdejScia boczne projektuje sic z rur i ksztaltek PVC o polkczeniach 
kielichowych z uszczelka gumowk ( EPDM, TPE ).. Studzienki rewizyjne -wg rys. profili-

Sr. 1200 mm Zelbetonowe z betonu klasy min. B 45 w wykonaniu szczelnym, 
nasiakliwoge max. 4%, a mrozoodpornoge ( F 50 ) z wlazami typu eic2kiego 
wytrzymalogci 40 ton.. Dla uzyskania szczelnoSci studzienek nalezy stosowao w ich wykonaniu 

beton hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajacymi oraz przejgcia 

szczelne z PP dla studzienek betonowych. 
Altematywnie dla uzyskania szczelno§ci polaczen rnicdzy kregami studzienek projektuje sic 

stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe i fundarnenty powinny byo wyposa±one 
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Calkowita dlugo§e sieci kan. sanitarnej grawitacyjnej Sr. 200 mm PVC w ul. Borowej 

- wynosi 505,5 m. 
Calkowita dlugoSe ruroci4gu tiocznego kan. sanitarnej Sr. 90 mm PE w ul. Borowej 

- wynosi 474,2 m. 
Calkowita dlugoSe odgalczien bocznych przykczy kan. sanitamej Sr. 160 mm PVC 

wynosi 	rn. 

d) rurociu ttoczny i przepompownia iciekow sanitarnych . 
Ze wzglcdu na konfiguracjc terenu ul. Borowej zaprojektowano siee grawitacyjn4 kan. 
sanitarnej od posesji nr 53 ze spadkiern do przepompowni ciekow zaprojektowanej na dz. 
nr ewid. 183/3 przy ul. Kosodrzewiny. Przepompownic Scielthw nalety wykonae 

z zachowaniem parametrach technicznych wg zalaczonych danych technicznych 
Rurocic tloczny Sciekow sanitarnych projektuje sic o Sr. 90 mm z rur PE. 

•
Ruroci4g tloczny od przepompowni Sciekow do projektowanej studzienki rozprOnej §r. 
1200 mm — betonowej uktadao w tym samym wykopie co sieo grawitacyjnq kan. sanitarnej 

z zachowaniem zaglcbienia nie mniej ni2 1,5 m. p.p.t 

e) Wytyczne wykonywania robot 
Rury naleZy ukladao na podloZu naturalnym i wyprofilowanym do ksztaltu rury, tak aby co 

najrnniej 3/4 dlugoSci rury miala styczno§6 z podloZem. W wypadku wystqpienia tzw. przekopu - 
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nale2y wypelnie ubitym sypkim gruntem z 
ukopow. W wypadku wystcpowania wody gruntowej, wykop poniej podlo2a musi podlegae 

odwodnieniu. Ulo2ony odcinek rury kanalowej wymaga zastabilizowania przez wykonanie 
obsypki ochronnej z sypkiego gruntu, przynajmniej na wysokok 10 cm. ponad wierzch rury (w 
koncowej fazie obsypkg uzupelnia sic do 30 cm.) Strefa siegajaca 30 cm powy2ej wierzchu rury, 
zwana obsypkft powinna byo odpowiednio zagcszczona i wolna od kamieni moggcych wywierae 
na rure naciski miejscowe. Ruroci4g z rur PVC, pod wptywem obci4enia pionowego odksztalca 

• sic doSe znacznie przyjmujqc ksztalt elipsy. Kana1 z rur PVC na1e4 wykonywae w temperaturach 
plusowych powietrza. Optymalnq temperatura_ powietrza dla ukladania rur jest tepmeratura 10 -

20st.C. Ukladanie rur w wykopach w temperaturze powietrza ni2szej od st.0 jest blcdem 

technologicznym, zaS ukladanie rur w temperaturach poniZej 0 s tC. jest zabronione z uwagi na 

motliwok wystapienia niezauwatalnych pcknice i powstawania w eksploatacji znacznych 
wycltuten termicznych z powodu znacznej ro2nicy temperatur (temp. Sciekow — temp 
.montaku). Zakladajac, 2e ternperatura gciekow w kanalach wynosi 20-25st.C, zaS rurociag byl 

ukladany w temp. powietrza 0 St .0 to wyd1u2enie termiczne wyniesie na odcinku kanalu 50 m: 

L = L * t * at = 50 m * 25 * 0,08 = 100 mm 
Takie wyd1u2enie jest niedopuszczalne. Mniejsze wyd1u2enie nale2y kompensowae przez nie 

dobijanie do kofica kielicha rury, pozostawiaAc1 cm zapasu na wydlu2enie przewodu 
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fabrycznie w stopnie zlazowe wg PN H — 74086. Elementy denne powinny bye 

dostarczone z fabrycznie wykonanyrni kinetami z betonu o parametrach nie gorszych nit 

- 

	

	
podane -wy2ej. Wysokok kinety the powinna bya mniejsza jak 55% Srednicy kanatu. 
Promienie tukow kinety nie mogq bye mniejsze jak dwie Srednice kanalu tj. 40 cm. 

_ 
- 	

W miejscach przejk rurami PVC. przez Sciany betonowe studzienek, nale.23/ stosowae przejScia 

szczelne z PP. . Odgalczienia boczne kan. sanitarnej zaprojektowano z rur PVC - litych, 

o podwytszonej odpornoki na Scieranie, o sztywnoki obwodowej SN 8 kN/m2 Sr. 
DN/ED 150,6 mm i Dz 160 mm, a siee kan. sanitarnej zaprojektowano z rur PVC - 

litych, o podwy±szonej odpornoki na Scieranie, o sztywnoki obwodowej SN 8 kN/m2 

Sr. DN/ID 188,6 mm i Dz 200 mm 
Studzienki rewizyjne zaprojektowano z krcgow Zelbetonowych Sr. 1200 mm z przykryciem 
plytami 2e1betowymi nastudziennymi Sr. 1450 mm i wlazami z Zeliwa szarego plytkowego 

zamykane typ cicAci 40 ton.. Wlazy zgodnie z norma. PN — EN 124/2000 oraz aprobata. 

•
techniczn4 wydana. przez Centralny OArodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych 
COBRTI „INSTAL" DN 625 mm klasy D 400 Stopnie wlazowe typu 2c wg PN-54/H-

74096. Studzienki od zewnktrz izolowao dwukrotnie  v-,,,,A4L,42,31 LiDa.052.0114119  ‘,y,1 

NaleZy stosowao jedynie Mazy z uszczelk , zamykane na zatrzask.. . 

W ulicach i drogach gruntowych wta.zy osadzie nawia .zujac ich wierzch do poziomu drogi 

i obrukowao 50 cm. pasem z brulcu, kostki lub kamienia. W terenach nieutwardzonych 
wlaz powinien bye wyniesiony ponad teren 15 cm. i otoczony 50 cm. pasem z brutal, 

kostki lub kamienia 
Na istniejace kable telekomunikacyjne i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach 

ziemnych nale±y nalotye rurc  (1.0t.A2/01."  i 

Na planie zagospodarowania terenu i profilach

q 
 siki i przyt4czy kanalizacji sanitarnej 

zaznaczono kolizje z istniejac4 sieci4 i przytqczami do dalszej eksploatacji na ktorych 

projektuje sic monta2 rur ochronnych. 

•
Odgalczienia boczne zaprojektowane zostaly do granicy posesji. Koniec odgalczienia 
bocznego nalety zakorkowaa tj. wyposatye w dekiel, ktory zostanie zdemontowany 
podczas wykonywania dalszej czcki przyl4cza kart. sanitarnej na terenie posesji, co 

powinno bye przedmiotem odrcbnego opracowania. 
F'rzy prowadzeniu robot ziemnych naleZy przestrzegae warunkow rozporzgdzenia MBiPMB 

-_ 	w sprawie BHP (Dz. U. nr 13/72). 
W budowie kanalizacji obowiftzuje stosowanie Polskich Norm i Norm BranZowych oraz 

-: 	uwzglcdnienie wymagan przysztego utytkownika 
PN-87/B-01070- Siee kanalizacyjna zewnctrzna. Obiekty i elementy wyposa2enia. Technologia 

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/C089205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-88/B-0201 4  - Obci#enia budowli. Obciqtenia gruntem. 
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f) Wytyczne robot ziemnych 
Roboty ziemne powinny bye prowadzone zgodnie z wytycznymi normy BN-83/8836-2 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ., a m. in-.: 
Wykopy zabezpieczye barierkami ochronnymi, a w porze nocnej ogwietlie. Podlole wykopu 

powinno bye zagcszczone i rowne z jednakowym spadkiem. 
Na czas wykopu zamiegcie tabliczki informacyjne o glcbokich wykopach. 
Zasypanie wykopow po inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorze technicznym do wysokoSci 30 

cm nad wierzch rury prowadziercznie ubljakiem do uzyskania projektowanego wskainika 
zaggszczenia obsypki rur, zaS pozostale warstwy gruntu zasypywae warstwami rccznie 

z dalszym stosowaniem wznego ubijaka do uzyskania wskainika zageszczenia gruntu 

I - 1,0 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujkce 
sic lub biegnape rOwnolegle z wykopem naleZy zabezpieczy6 przed uszkodzeniem poprzez 

• zamontowanie na przewodzie rury dwudzielnej - zgodnie z rys. nr  5 w sposOb zapewniaja,cy 

ich eksploatacje 
Odbiory robot 
OdbiOr robot przewodow wodocia,gowych i kanalizacyjnych nalety prowadzie w oparciu o 

nastwujace normy. 
PN-81/B-1075 Wodociggi. Przewody zewnctrze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/B- 
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Okreglenia, syrnbole, podzial i podzial gruntow BN-83/8836-02 Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

Odbiory winny bye prowadzone dwuetapowo. 
1. Odbiory czekiowe powinny obejmowae poszczegolne fazy robot podlegakce zakryciu 

przed calkowitym zakonczeniem budowy. 

•

- wykopy z odbiorem pod1o2a. gruntowego, 

-ulotenie betonu pod studzienki, 
ulolenie przewodu w wykopie 

-proba szczelnoSci 

-jako§6 wykonania obsypki przewodu 
2. OdbiOr techniczny koncowy po calkowitym zakoficzeniu robot , oraz po wykonaniu inspekcji 

uloZonej sieci kan. sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkow 

ulo2onego uzbrojenia I przed przekazaniem kanalu do eksploatacji. 
UWAGA: przed bezpoirednim rozpoczfciem robot ziemnych naleky powiadomie 
gestorow sled i uzgodnie zakres wystgpuj4cego — istniejlicego - uzbrojenia 

podziemnego. 

Opracowal: Andlii  ),) 

-  Ybi.  
G6rski 

zej 	-" ski 
PROJEICANT  I  C1219inziSANITARNYCH 

98-200 Sleraaz, C.zortki 20 a 
tel. 505 09', 634 



S 5 - K 25 - mb. 4,1 

T 6 -K 5 - mb. 6,9 

S 8-K 30 - mb. 4,8 

T11 -K 9 - mb. 6,9 

511-K11 -mb. 6,0 

S13 -K13 -mb. 6,0 

S15 -K38 - mb. 5,8 

T - K17 - mb. 4,6 

Zdtniska Wola uL Borowa zestawienie przylaczy kan. sanitarnej.  STAROSTWO POWIARAk 	
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T 2 -K 22 - mb. 4,1 	T 3 -K 23 - mb.4,0 	S 4 - K 24 - mb. 4,0 

'1' 4 - 1c. 20 - M114,U i J - 11. ‘i. - mu. x.,,i, 

T 7 -K 28 - mb. 4,4 T8 - K 6 - mb. 6,9 

S 1 -K 18 - mb. 5,0 

T 1 -K 20 - mb. 4,9 

S 5 -K 3 - mb. 6,8 

S 6-K 27 -mb. 4,2 

S 7-K 29 -mb. 4,5 

T10 - K 31 - mb. 5,1 

T13 -K33 - mb. 3,8 

S12-K35 - mb. 4,8 

S14 -K37 - mb. 6,1 

S17 -K40 - mb. 5,8 

S3-K 21-mb. 4,9 

Razem - nib. 265,6 

T 9 - K 7 - mb. 6,8 

S10 - K32 - mb.4,3 

Sll - K34 - mb. 4,4 

S13 -K36 - mb. 5,9 

T14 -K39 - mb. 5,8 

S19 - K 1 - mb. 5,2 

S 9 - K 8 - mb. 7,0 

T12-K10-mb 6,6 

S12-K12-mb. 6,1 

S14 - K14 - mb. 6,0 

S17 - K15 - mb. 5,8 

S19 -K16 - mb. 4,6 

Opraeowat: Andrzej Gorski 

PROJEKTAtN 	I INS] 	ITARNYCH 
u 292/81 

98-200 Si ra z. Czartki 20 a 
tel. 05 092 634 
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Dane techniczne pompowni EPS 

• Temat 

- IPrzebudowa ulicy Borowej w Zduriskiej Woli, Zduriska Wola, ul. Borowa, woj. tOdzkie 

Lp. Nazwa pompowni Typ pompowni Nr wyceny 

1. PS PS/1200x5,1/N-80/Amarex N F 65-170/032 ULG-136_r RP0042414 

Nazwa pompowni Q(1/s] Fl[m] 
lloS6 
pomp Praca pomp 

Producent 
pomp Typ pompy Prowadnice 

PS 4 13.8 2 Naprzemienna 
- Prowadnica 

RI rowa 

• Sterowanie 

Lp. Nazwa pompowni lloSO pomp In[A] P11kW] P2[kW] UN Typ sterowania 

1. PS 2 7 4 3.1 400 2P 

Specyfikacja szafy sterowniczej 	 - 

1. OPIS OGOLNY 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajqco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp 

w zale2no§ci od poziomu §ciekOw w pompowni. 

Funkcje rozdzielnicy: 
• sterowanie pracq pomp: automatyczne lub raczne, 
• alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiememu zukywaniu SiQ pomp), 

• czasowe zatqczanie pomp w przypadku maiego naplywu cieczy 

• wtqczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwiQkszenia cinienia w rurociqgu tiocznym 

• pomiar poziomu S. ciekOw za pomocq 4 plywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2 plywaki opcja dodatkowa) 

• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 
• zabezpieczenie ponnpy przed pracq w „suchobiegu", 
--gniazdo serwisowe 230VAC 16A, 
• wtyka agregatu prqdotwOrczego 400VAC 5P 
• sygnalizator optyczno — akustyczny stanow awaryjnych, z motliwokiq odtqczenia sygnatu akustycznego — realizowane 

przez sterownik 
• przycisk spompowania 6ciekow poniZej suchobiegu, 
• opoinienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania 
• niejednoczesny start pomp 
• licznik czasu pracy i ilotci zafaczen pomp — realizowane przez sterownik 

• moZliwotO blokowania rOwnoleglej pracy pomp 
• mo±liwok ustawienia limitu czasu pracy pomp 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

• zabezpieczenie ro2nicowopradowe 
• zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C 
• zabezpieczenie od zaniku 1302 ziej kolejnoci faz napiccia zasilajapego, 
• zabezpieczenie przeciqkeniowe, termiczne silnikOw pomp, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prqdowe uktadu sterowania. 

PornOY 
1---  0 

Lp. N 

1. 

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1953, I-'N -L-

08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mop, by zamontowane w zbiorniku przy pomocy 2eliwnej stopy sprzegajacej, zlacza hakowego 

lub wolnostojace. 
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Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokokl 50 cm, oraz z podw6jnymi drzwiami 

. o stopniu ochrony IP 65. 	
. 

_ Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 

.. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedq: panel LCD, przekczniki Auto-Reka, lampki pracy 1 awarii 

. pomp, przelacznik Sied-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC 

Wyposatenie szaf sterowniczYch 

sterownik mikroprocesorowy PLC z wy§wietlaczem tekstowym 2 linijkowym 

• ogranicznik przepieo kl. C 

• wytacznik rOtnicowoPradowy 

• plywaki (kabel neoprenowy) 4 szt. 

• rozruch bezvAredni, dla mocy >5,5 kW soft start 

• zabezpieczenie nadprqdowe uldadu sterowania 

• CKF 
• przetaczniki Auto-Rgka 
• przetacznik SieO-Agregat 
• wytqczniki silnikowe 
• ogrzewanie szafy 50W z termostatem 

• gn. 230VAC 
• wtyka - agregatu 400VAC 

• zasilacz impulsowy 24VDC/2A 
• sygnalizator optyczno — diwiekowy z opcjqwykczenia diwiQku 

• przycisk spompowania ciekow ponitej suchobiegu 

• lampki pracy i awarii pomp 

Oferta nie uwzglQdnia kosztOw: 

• zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych; 

• zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic; 

• zaprojektowania oraz wykonania uziom6w pompowni; 

•
zaprojektowania oraz wykonania zabudowy, ogrodzenia, itp. rozdzielnic zasilajqco-sterujqcych pornpowni; 

• dostawy latami oraz jej monta±u i podtqczenia; 

• dostawy agregatu prqdotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montaZu i podtqczenia; 

•
prac ziemnych zwiqzanych z utoZeniem kabli I przewodOw zasilajqcych, sterowniczych, komunikacyjnych oraz 

uziemienia 

P2 max moo na wale silnika 
P1 max moo czynna poblerana z sledi 

In prqd nominalny pompy 

I Lp. I 	Nazwa pompowni 

PS 

Wyposatenie 

Sonda hydrostatyczna SG-25S / 0 - 4 m H20 / L = 10M + 2szt. plywaki z kablem 

neoprenowym 

NT wyceny 

• Korpus 

_ 

Lp. 

_ 
Nazwa 

pompowni  Mat. korpusu 
. 

llott studm 
1. . 

korpusu 
Wys. 

korpusu 
Sr. 

orurowania 
Sr. 

zaworu 
Sr. 

zasuwy 
Wiaz 

1. PS 
Betonowy 

120KN 
1 1200 5.1 80 80 80 

Przykrycie 
wlazowe 

610x880 - 
stal ko, 
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Zbiomik betonowy 120KN. Zbiorniki pornpowni zaprojektowano z elementow betonowych i telbetowych wykonanych z betonu wibroprasowan ego 
035/45, wodoszczelnego (W8), nasiqkliwoS6 do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajqcego wymagania norrny PN-EN 

•
1917, posiadajq aprobate technicznq IBDIN1 oraz ITB. Zbiornik betonowy mote byd posadowiony w trudnych warunkach 

•
gruntowo-wodnYch. Ze wzgledu na duty cietar wtasny stanowi zbiornik typu cietkiego. Zbiorniki bd sic sklada6 z 

elementow: 
•

Dennicy telbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda, niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopq 
przeciwwyPorowq). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiqcym monolityczne polqczenie czeSci pionowej 

oraz telbetowej plyty fundamentowej. 
KregOw tqczonych na felce wg DIN 4034 cz. Ii uszczelek miedzykregowych (dla Srednic wew. 01000, 0 1200, 0 1500) 
lub na felce wg DIN 4034 cz. II i tqczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klelOw montatowych (dla Srednic 
wew. 0 2000, 0 2500, 0 3000). Kregi sq. elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym. 
Ptyty przykrywajqcej z otworem na wtaz lub przykiycie wlazowe. Plyty sq, elementami prefabrykowanymi, elbetowymi. 

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikOw: 
SzczelnoS6 (dzieki odpowiedniemu systemowi tqczenia segment:AN). 
Przenoszenie dutych obciqten w gruncie. 

Lp.1 	Nazwa pompowni 
Wyposatenie 	 Nr wyceny 

 

Drabina do poziomu pomostu - stal ko 
Pomost eksploatacyjny - stal ko z kratg TWS 
Porqcz ziazowa 2szt. - stal ko 

PS 	 Skosy beton 
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C 
Instalacja pluczqca 

• Orurowanie 
Orurowanie i ksztaitki (o gruboSci Scianki min. 2,00mm) wewnqtrz przepompowni bedqwykonane ze stall kwasoodpomej 
(1.4301, PN-EN 10088-1) tqczone na kolnierze ze stall kwasoodpomej. 

• Armatura 

ZawOr zwrotny kulowy 
• Wykonanie wg. nomny: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002 

• Potqczenia koinierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, citnienie PN 10 tub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN- 

ISO -7-1:1995 
• Dlugot6 zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 
• Korpus , pokrywa i kiln wykonane z teliwa szarego lub teliwa sferoidalnego 

•• Prosty I pelny przelot 
- Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stall lub eliwa 

• Ochrona antykorozyjna powtokq na bazie tywicy epoksydowej, minimum 250 mikronOw wg normy DIN 30677 

• Sruby tqczqce pokrywe z korpusem ze stall nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masq zalewowq 

Zasuwa miekkouszczelniona, krotka szer. 14, do SciekOw. Zabudowana wewnqtrz korpusu. 

• Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 
• Potqczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 

:1995 
• Dlugok zabudowy krOtka wg PN-EN 558-1, szer. 14 
• Korpus, pokrywa i kiln wykonane z teliwa szarego lub z Zeliwa sferoidalnego 

• Prosty przelot zasuwy, bez przeweten i bez gniazda w miejscu zamkniccia. 
• Kiln zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnqtrz i wewnqtrz gumq NBR 
• Ochrona antykorozyjna powtokq na bazie tywicy epoksydowej, minimum 250 mikronOw wg norrny DIN 30677 

• Srubytqczqce pokrywe z korpusem ze stall nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowq 



Nazwa elamentu szt. 

1 Orurowania DN80 mb. 

2 Zawar kulowy zwrotny 0N80 2 

3 Zasuwa DNI30 2 

4 Przykryeie wtazowe 840.4940 - sal lop. 1 

5 

Pcknpa t 
.. 	_ 

P1= 4 kW P2= 3,1 kW In= 7 A 
2 

6 Kotrderz normowy 0N80 1 

7 2biarnik Beton C35/45E11200 mm R=5,10 m 1 

8 Sara sterownIcza 1 

g Drablna do pozlomu pomostu - stal k.o. 1 

10 Pomost eksptoatacAny 1 

11 Porecz ZIFIZOW8 - stal k.a. 2 

wool  

6 

KF110131KO\C 

. 	. 	. I 	KF110\3\KO‘c \ \ 

\ 1 1 \ 

Sternward: 
EPS 

 

PE 100 SDR 17 PN 10 (9009,4, L= 600 m 

Ozneczenie m n.p.m. 

1 Hpok 0,20 

2 Ha. 0,00 

3 Fhb -1,50 

4 Heopt a -4,00 

6 Hdop2 0 - 

6 Hawk la - 

7 Hawn -3,80 

8 Flm. -4,10 

9 Hinh -4,40 

10 Hauch -4,50 

‘ 	11 Hdna -4,90 

KARTA INFORMACYJNAAROSIWO  POWIATOWE 
11.  SK 

Przebudowa ulicy Borowej, Zduriska Wola, woj. ioazki 	
IEJ WOLI

e  I  . • 
Lo.ctotmcklegc  25 
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SIAROSTWO PuvviAlu, 
W ZOUNSKIEJ WOLF 

ul.Zlotnickiego 25 
98-226 	. 	

' 

VVYKAZ WSPOIRZWNYCH 
obrb 16 ul.Borowa 	projekt ks 

Nr X 

KI 5716467.69 6565970.61 

K10 5716489.82 6566327.88 

K1 1 5716491.40 6566362.75 

5716491.98 6566371.15 

K13 5716493.34 6566393.95 

IC14 5716494.68 6566414.92 

K15 5716499.09 6566480.21 

K16 5716457.90 6565971.06 

K17 5716458.50 6565983.80 

IC18 5716459.03 6566000.99 

K19 5716460.03 6566018.26 

5716470.51 6566017.65 

K20 5716460.69 6566028.82 

IC21 5716462.71 6566062.93 

K22 5716464.78 6566085.75 

K23 5716465.38 6566093.43 

K24 5716466.55 6566109.29 

IC25 5716467.91 6566138.79 

K26 5716468.57 6566148.66 

K27 5716470.10 6566179.12 

K28 5716470.79 6566194.02 

5716471.94 6566216.74 

K3 5716478.79 6566138.16 

K30 5716473.36 6566246.07 

K31 5716476.20 6566296.49 

K32 5716478.62 6566323.30 

K33 5716479.91 6566336.06 

K34 5716481.02 6566363.40 

K35 5716481.15 6566371.84 

IC36 5716481.51 6566394.50 
5716482.66 6566415.69 

K38 5716483.96 6566431.29 

K39 5716487.07 6566471.53 

5716480.02 6566159.88 

5716487.51 6566480.82 

K5 5716481.84 6566190.19 

K6 5716484.31 6566233.58 

5716486.41 6566269.88 

K8 5716487.65 6566287.40 

5716488.35 6566299.35 
5716470.02 6566009.12 

5716470.70 	6565988.90 

PI 5716464.05 	6565989.80 

5716463.35 	6565989.20 

SI 5716464.02 	6566000.70 

S10 5716482.91 	6566323.05 

S11 5716485.41 	6566363.15 

S12 5716485.94 	6566371.55 

S13 5716487.35 	6566394.25 

uLGwEy.0013,s0. : ..zPLaAW.I.N 

Upr.GLIGIK nr 8913 
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WYKAZ WSPOURZDNYCH 
obrQb 16 ul.Borowa 	projekt ks 

S14 5716488.70 6566415.35 
S15 5716489.70 6566430.95 
S16 5716491.95 6566455.00 

S17 5716493.30 6566480.55 
S18 5716493.90 6566492.02 

S19 5716462.50 6565970.85 
S2 5716465.02 6566018.00 
S3 5716467.60 6566062.65 
S4 5716470.29 6566109.05 

S5 5716472.00 6566138.55 

S6 5716474.29 6566178.90 

S7 5716476.43 6566216.50 
S8 5716478.10 6566245.85 

S9 5716480.72 6566287.85 

T 5716463.09 6565983.64 
Ti 5716465.63 6566028.53 

T10 5716481.24 6566296.18 
T11 5716481.46 6566299.83 
112 5716483.24 6566328.29 
113 5716483.71 6566335.82 
T14 5716492.81 6566471.28 
T2 5716468.92 6566085.51 
T3 5716469.37 6566093.20 
14 5716472.57 6566148.53 
15 5716473.24 6566160.31 
T6 5716474.96 6566190.58 
17 5716475.14 6566193.78 
18 5716477.42 6566233.97 
19 5716479.62 6566270.30 
Ta 5716464.52 6566009.44 

GE' 74 • U RAW 10 Y 
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W ZDUNSKIEJ WOLI Spo116.4`.41..  , •$irccusKplEu  jskivvAlouLwl  

ul. Krolewska 15; 98-220  ZdunskaWblanickiego  25 
)20  ii -oir:JsK A wni  A 

e-mail: mpwikmpwikzdw.com.pl 	 http://www. mpwikzdw.com.pl  

Zdultska Wola dn.09.02.2014 r. 

Miejskie Przedsiebiorstwo 
WodociqgOw i Kanalizacji 
w Zdutiskiej Woli Sp. z o. o. 
w/m 

L.dz2N1.../14 

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 
spolka z o.o. wydaje nastepujqce warunki techniczne na vvykonanie kanalizacji 
sanitamej z przytqczami w pasie drogowym w ul. Borowej ( od posesji nr 42 przy 
ul.Borowej do ul.Le§nej) w Zdtitiskiej Woli: 

1. projektowanq kanalizacjc sanitarnq wtqczye do projektowanej kanalizacji sanitarnej 
0 200 w ul. Borowej do studni oznaczonej symbolem S 155 c ( wg PT) 

2. kanalizacje zaprojelctowae z rur PVC 0 200 o §ciankach litych a przylqcza z rur 0 
160 PCV 

3. kanalizacja sanitama powinna bye zaprojektowana od ul.Le§nej do wysokoki 
posesji nr 42 przy ul.Borowej 

4. przy ul.Kosodrzewiny usymowae przepompownie §ciekow, monitoring pracy 
przepompowni musi bye dolqczony do istniejqcego w MPWiK sp. z 0,0. 
monitoringu opartego na radiowym systemie przekazywania danych 

5. na kanale zaprojektowao studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych 0 1200 
6. przylqcza zaprojektowae do granic posesji 
7. projekt techniczny na1e4 uzgodnie w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Zdunskiej Woli ul. Zeromskiego 10 a 
oraz w zakresie rozwiqzati technicznych w Miejskim Przedsiebiorstwie 
Wodociqgow i Kanalizacji spolka z 0.0. w Zdutiskiej Woli 

8. niniejsze warunki wa2ne sq. dwa lata od chwili wydania 

PREZES ZARZADU 
74YREKT  R NACZ,ELNY 

- 

rngr Andrzej Afeksandrowicz 

KONTO:  25  1240 3305 1111 0000 2935 7123 	 NIP 829-000-76-57 
Bank PEKAO S.A.  I  Oaduriska Wola 	 REGON  730335959 
Kapital  zakladowy:  37  640 300 PLN 	 Ni KRS  0000128732 
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MIESJKIE PRZEDSMBIORSTWO 
WODOCIA_GOW i KANALIZACJI 
SpOlka z 0.0. 
Zdunska Wola ul. Krolewska 15 

Nasz mak: GP.6727.15.2014.AJ 	 Data: 10.02.2014r. 

Dotyczy: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla 
ulicy Borowej w Zdmiskiej Woli (dziallci ozn. nr  ewid grunt6w 199, 183/3 w obr. 16) 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zdunska 
Wola obejmujftcym obszar w rejonie ulic: Jodlowej, Borowej, Swierkowej, zatwierdzonym 
Uchwala, Nr XXVIII1288/04 Rady Miasta Zdunska Wola z dnia 25 listopada 2004r. 
opublikowank w Dz. Urz. Woj. LodzIciego Nr 16, poz. 190 z 20.01.2005r., wymienione 
dzialki posiadajk odpowiednio nastepujkce przeznaczenie: 

- dzialka nr ewid. 199 ul. Borowa - 7L; 
- dzialka nr ewid. 183/3 skrzyMwanie ulicy Borowej z ulick Kosodrzewiny — 20D; 
- ul. Lena-5L; 
- ul. Czeremchy - 14D. 

Ilekroo w zapisie planu jest mowa o: 
1) uchwale — rozumie sic przez to Uchwalc Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zdunska Wola 

z dnia 25 listopada 2004r; 
2) planie — rozumie sic przez to miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujkcy obszar poloMny w rejonie ulic: Jodlowej, Borowej, Nvierkowej; 

3) rysunku planu — rozumie sic przez to opracowanie graficzne ustalen planu, sporzkdzone 
na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokokiowych w skali 1:1000, stanowikce 
zalkcznik do uchwaly; 

4) obszarze — rozumie sic przez to obszar objcty planem; 
5) terenie — rozumie sic przez to teren o okreglonym w planie przemaczeniu, wyznaczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczajkcymi oraz symbolami cyfrowymi i literowymi, 
z ktorych liczba omacza kolejny numer terenu, a litery przeznaczenie terenu; 

6) dzialce budowlanej rozumie sic przez to nieruchomok gruntowk lub dzialkc gruntu, 
ktOrej wielkok, cechy geometryczne, dostcp do drogi publicznej Oraz wyposatenie 

W urzkdzenia infrastruktury technicznej spelniajk wymogi realizacji obiektow 
budowlanych wynikajkce z przepikw odrcbnych; 

7) funlccji dominujkcej — rozumie sic przez to okreglony w planie rodzaj podstawowego 
przeznaczenia, ktore powinno dominowaO na danym terenie; 

8) funkcji uzupelniajkcej — rozumie sic przez to przemaczenie, inne ni2 dominujace, ktore 
moMa dopukie na danym terenie celem uzupelnienia lub wzbogacenia przeznaczenia 
podstawowego; 

9) powierzchni biologicznie czynnej — rozumie sic przez to grunt rodzimy pokryty 
roglinnokift na dzialce budowlanej, a take 50% sumy nawierzchni tarasow 
i stropodachOw, urzkdzonych jako trawniki lub kwietniki na podloM zapevvniajkcym ich 
naturalnk wegetack, o powierzchni nie mniejszej nit 10in', a take nawierzchnic 
trawiastk urzkcizen sportowych i rekreacyjnych; 

10) wspolczynniku intensywnoki zabudowy — rozumie sic przez to stosunek sumy 
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QR-220  powierzchni calkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynkow 
o charakterze trwalym, poio2onych w granicach nieruchomoSci, do calej powierzchni tej 
nieruchomogei; 

11) froncie dzialki - rozumie sic przez to czegO dzialki budowlanej przylegajkck do drogi, 
z ktorej odbywa sic glowny wjazd lub wejgcie na dziallcc; 

12) budynkach adaptowanych — rozumie sic przez to budynki przeznaczone do zachowania, 
w ktorych dopuszcza sic remont, modemizacjc i przebudowc w ramach istniejkcej formy 
przestrzennej; 

13) budynkach do likwidacji — rozumie sic przez to budynki, nieprzewidziane do rozbudowy 
lub przebudowy (przewidziane docelowo do rozbiorki), w lctorych dopuszcza sic 
niezbcdne bietkce remonty w celu nie pogorszenia warunkow bytowych utytkownika; 

14) modemizacji budynkOw — rozumie sic przez to przeksztalcenia w ramach istniejkcej bryly 
budynku ce1em poprawy warunkow bytowych uZytkownikow; 

15) rozbudowie budynkow — rozumie sic przez to przeksztaleenia powickszajkce jego 
kubaturc; 

16) przebudowie budynkow — rozumie sic przez to przeksztaicenia zrnieniajkce zarOwno 
wnctrze jak i brylc budynku bez mo21iwogci powickszania powierzchni zabudowy. 

Integralnk czcgcik ustaleti planu sq, ustalenia zawarte na rysunku planu. Rysunek planu okregla 
podstawowe przeznaczenie terenow wydzielonych liniami rozgraniczajkcymi oraz warunlci ich 
zabudowy i zagospodarowania w zakresie okreglonym w oznaczeniach tego rysunku. 

Ustalenia ogolne dla calego obszaru objctego planem. 
Dla obszaru objctego planem ustala sic warunki wynikajkce z potrzeb ochrony grodowiska 
i zdrowia ludzi: 
1)zakaz lokalizacji przedsicwzica zaliczanych do mogkcych znaczqco oddzialywad 
na grodowisko, dla ktOrych istnieje obowiqzek sporzkdzenia raportu oddzialywania 
przedsicwziecia na grodowisko, lub dla ktorych obowikzek taki mo2e by6 ustalony. Zakaz nie 
dotyczy modemizacji przebudowy i budowy infrastruktury technicznej i drOg; 
2)zakaz indywidualnych ujce wody, odprowadzania nieoczyszczonych gciekow do w6d 
powierzchniowych lub do gruntu, gromadzenia odpad6w na terenie dzialek poza 
pojemnikarni, emisji zanieczyszczen powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowania 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji: 

a) obowikzek zachowania poziomu halasu odpowiednio jak dla terenow przeznaczonych 
pod zabudowc mieszkaniowq; 

3)w zalcresie ochrony lasow ustala sic ochrong i pielcgnacjc drzewostanu oraz prowadzenie 
gospodarki legnej zgodnie z aktualnymi planami urzqdzania las6w. 
Dla obszaru objctego planem ustala sic nastepujkce zasady obslugi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
1) zaopatrzenie w wok: z istniejqcych i projektowanych sieci wodociqgowych 

prowadzonych wzdlut drog publicznych i wewnctrznych; 
2) odprowadzenie gciekow sanitarnych: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

prowadzonej wzdluZ drog publicznych i wewnetrznych, przy czym: 
a) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sic realizacje szczelnych 

bezodplywowych zbiornikow na nieczystogci ciekle, 
b) dopuszcza sic realizacjg indywidualnej przydomowej ekologicznej oczyszczalni 

gciekow dla dzialki o nr ewid. 107 zlokalizowanej na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 3MN oraz dla dzialek o nr ewid. 80/1 i 81 zlokalizowanych na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN-MR. 

3) odprowadzenie gciekow deszczowych z powierzchni utwardzonych: do projelctowanej sieci 
miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzkdck sieci; 

4) zaopatrzenie w energic elektrycznk: w oparciu o projektowany przebudowany uklad sieci 
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9.8‘226  7nuksv  A •Wi'vf kablowej 15kV z wykorzystaniem istniejacych i projektowranycn stacji 
transformatorowych oraz sie6 kablowa linii niskiego napiccia prowadzona w liniach 
rozgraniczaj asych ulic; 

5) istniejace napowietrzne linie redniego napiccia do przebudowy na linie kablowe 
• do czasu przekoZenia zakaz lokalizacji zabudowy w tymczasowej strefie uciaZliwoki 

• od tych linii; 
6) o§wietlenie drag: prowadzone w liniach rozgraniczajacych dr6g publicznych 

i wewnctrznych; 
7) zaopatrzenie w gaz przewodowy: docelowo po wybudowaniu sieci gazowej gredniego 

ciAnienia prowadzonej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych i wewnctrznych; 

8) zaopatrzenie w energic ciepina: z indywidualnych Zrodel ciepla przy zastosowaniu 
ekologicznych nognikow energii, tj. takich, ktore zapewniaja najniZszy poziom emisji 
7anieczyszczen powietrza (dopuszcza sic stosowanie gazu, oleju opalowego i energii 
elektrycznej); 

9) wyposatenie w Iacze telefoniczne: z sieci kablowej prowadzonej w liniach 
rozgraniczajacych dr6g publicznych i wewnctrznych; 

10) odpady: gromadzenie odpadow w indywidualnych pojemnikach na dzialkach 
i oprotnianie ich w ramach miejskiego systemu utrzyrnania czystogci; 

11) w przypadku braku moZliwoki poprowadzenia sieciowych urzadzen infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajacych ulic, dopuszcza sic przebieg sieci w pasie terenu 
pomicdzy liniq rozgraniczajqca a linia zabudowy; 

12) wszystkie sieci realizowane i eksploatowane przez odpowiedniego zarzadcc sieci 
(dostawce uslug); 
13)dla terenow obslugiwanych z ulic projektowanych oznaczonych na rysunku planu 

symbolarni D zakaz wprowadzania funkcji zwiazanej z ruchem cicildm pojazdow; 
Dla terenu objctego planem ustala zasadc realizacji nowych ogrodzen od strony przestrzeni 
publicznej. 
Dla terenu objetego planem ustala sic obowiazek zapewnienia miejsc postojowych dla obslugi 
poszczegOlnych funkcji w obrcbie wlasnej dzialki. 

Ustalenia szczegOlowe obowiazujqce dla poszczegolnych teren6w: 
1.Wyznacza sic tereny publicznych urzadzen i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku 
planu symbolami: Z, L, D. 
2.Dla terenow, o ktorych mowa w pkt 1 ustala sic warunki i zasady zabudowy 
i zagospodarowania: 

- dla istniejqcej ulicy Borowej, drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
7L, szerokoge w liniach rozgraniczajacych — 12,0m, szerokoga jezdni 6,0m; 
- dla projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 20D, 
szerokoge w liniach rozgraniczajftcych — 12,0m, szerokogO jezdni 5,0m; 
- dla projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 14D, 
szerokok w liniach rozgraniczajacych — 12,0m, szerokoAe jezdni 5,0m; 
- dla projektowanej drogi lokalnej wzdlu2 Lasu Paprockiego, oznaczonej na rysunku 
symbolem 5L: szeroko§6 w liniach rozgraniczajacych 15,0 — 28,0m, jezdnia szerokoki 
6,0m wzdluZ granicy z lasem projektowana §cieZka rowerowa. 

3.Dla terenOw, o ktorych mowa w pkt 1 ustala sic realizacjc miejsc postojowych, przystankow 
komunikacji kolowej, malej architektury, i irmych elementow zwiazanych z funkcja 
dominujaca za zgodq zarzadcy drogi. 
4.Dla terenow, o kt6rych mowa w pkt 1 ustala sic jako funkcjc uzupeiniajaca prowadzenie 
sieci uzbrojenia miejskiego: elektroenergetyczna, ogwietleniowq, wodociagowq, kanalizacji 
sanitarnej, gazowej i telefonicznej. 
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Nastepukce oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:  
1)granice obszaru objctego planem; 
2)granice administracyjne gmin; 
3)1inie rozgraniczajqce tereny o roZnym przeznaczeniu lub o r6Z.nych zasadach 
zagospodarowania; 
4)przeznaczenie terenu; 
5)granice dzialek budowlanych; 
6)istniejace granice podzialu dzialek wskazane do likwidacji; 
7)granice dzialek z moZliwogcialokalizacji zabudowy; 
8)obowiazujaca linia zabudowy; 
9)nieprzekraczalna linia zabudowy; 
10)nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow uslugowych; 
11)nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow mieszkalnych i gospodarczych; 
12)nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkow gospodarczych; 
13)budynki istniejace do adaptacji; 
14)budynki istniejace do likwidacji; 
15)szpaler zieleni izolacyjnej; 
16)tymczasowa strefa od napowiehmej Emil gredniego napiccia z zakazem zabudowy; 
17)napowietrzne linie elektroenergetyczne §redniego napiccia do przebudowy; 
18)siee wodociagowa do adaptacji; 
19)sieo telefoniczna do adaptacji; 
20)siee energetyczna niskiego i gredniego napiccia do adaptacji. 
Nastcpujace oznaczenia graficzne na rysunlcu planu snroponowanymi ustaleniami planu:  
1)proponowane granice podzialu dzialek budowlanych; 
2)AcieZki rowerowe. 

W zalaczeniu: 
Kserokopia rysunku planu w skali 1:2000 wraz z ozxraczeniami 
°plata skarbowa — 50,00 A. przelana na konto Miasto Zduriska 
°plata skarbowa — 20,00 zi. przelana na konto Miasto Zdunska 

/ up. NKI-2:11 FKIA MIAS1A 

mgr itt. 	folanta (.hvczarz 
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UZGODNIENIE DOKUMENTACJI 

PROTOKOL NR 17 

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przylqczami 
w ul. Borowej w Zduliskiej Woli 

INWESTOR: 	Miejskie Przedsigbiorstwo WodociqgOw i Kanalizacji 
W Zdmiskiej Woli spolka z 0.0. 

Ul.KrOlewska 15 
98 — 220 Zdmiska Wola 

Miejskie Przedsicbiorstwo Wodocinow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli Sp. z o. o. 
uzgadnia przedstawionq dokumentacjg z nastepujqcymi uwagami: 
1. Rozpoczecie prac zglosie do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji 

Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli. 
2. Zgloszenie winno by zlotone w terminie 7 dni przed ich rozpoczyciem. 
3. Wlqczenie do sieci wodociqgowej winno bye wykonane przez MPWiK sp. z 0.0. 

a pozostale roboty przez osobe posiadajqcq uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. 
4. Wykonane roboty w stanie odkrytym zglosie do odbioru do MPWiK sp. z 0.0. 

5. Do odbioru koncowego nale2y przedstawie: 
• dokumentacje powykonawczq 
• inwentaryzacjc geodezyjnq ( lub zlecenie jej wykonania sluZbom geodezyjnym) 
6. Dostawa wody/odprowadzenie gciekow nastqpi po podpisaniu umowy z MPWiK sp. z 0.0. 

w Zduriskiej Woli. 

KiEROWNIK 
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9R-226 znrirp,  , -,,,,  . 

Zdunska Wola, 05.03.2014 r. 

UZGODNIENIE NR 11/u/2014 

Prezydent Miasta Zdunska Wola dziatajqc jako zarzqdca drogi uzgadnia 
urnieszczenie, usytuowanie, przebieg trasy w zakresie dr6g lokalnych 
miejskich — projekt sled i kanalizacji sanitarnej z przy4qczami, przepompowniq 
oraz liniq zasilajqcq w pasie drogowym ul. Borowej dz. nr 199 1183/3 obrqb 16 
do dzialek polo±onych przy ul. Borowej w Zdunskiej Woli. 

Opinia ZUDP nr 57/2014 z dnia 2014.02.20 

Warunkiem rozpoczqcia robot, umieszczenia urzqdzen niezwiqzanych 
z funkcjq drogi jest uzyskanie zezwolenia od zarzqdcy drogi w drodze decyzji 
administracyjnej (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — 
tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z p62n. zm .) 

Niniejsze uzgodnienie ma charakter przekazania prawa do dysponowania 
nieruchomokiq na cele budowlane zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z p62n. zm .). 

Dodatkowe zalecenia: 
- odtworzenie pasa drogowego do stanu pierwotnego; 
- w przypadku ziego stanu technicznego naleZy uwzglqdnie wymianq 
materialOw na nowe. 

Z  up. P EZYDE TA MIASTA 

T a  sz  ilk  (../( 
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ITXA.6220.6.2014.MW 	 Zdutiska Wola; dful4 a 15 kwietma n14 r. 

DECYZJA 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 z dnia 3 paidziernika 
2008 r. o udostcpnianiu informacji 0 rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeltstwa 
w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zm.) w zwiqzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postcpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 
zlotonego przez Andrzeja Aleksandrowicza Prezesa Zarzadu Dyrektora Naczelnego, dzialajac 
w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 
w Zdwiskiej Woli 

stwierdzam brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko dla przedsicwziccia polegajqcego 
na budowie sieci kanalizacj i sanitamej w ulicy Borowej w Zdutiskiej Woli na dziatkach 
nr ewid. gruntOw 199 (obreb 16) i na dzialce nr ewid. gruntow 183/3 (obrcb 16) 

UZASADNIENIE 

W dniu 5 marca 2014 r. Andrzej Aleksandrowicz Prezes Zarzftdu Dyrektora 
Naczelnego, dzialajqc w imieniu i na rzecz Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgow 
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zdutiskiej Woli zlotyl wniosek o wydanie decyzji grodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsicwziccia polegajqcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Borowej w Zdutiskiej Woli, na dzialkach nr ewid. gruntow 199 (obrcb 16) i na dzialce 
nr ewid. gruntew 183/3 (obrgb 16) w Zdunskiej Woli. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia Rady Ministrew z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsigwzice mogqcych znaczqco oddzialywae na grodowisko (Dz. U. Nr 2013, 
poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja nalety do przedsicwziqe mogqcych potencjalnie 
znaczqco oddzialywae na grodowisko. Kwalifikowana jest jako „sieci kanalizacyjne 
o calkowitej diugoki przedsiewziccia nie mniejszej ni2 I km, z wylqczeniem ich przebudowy 
metodq bezwykopowq oraz przylqczy do budynkow" i nalety do przedsigwziee dla ktorych 
wykonanie raportu mote bye wymagane. 

Dnia 21 marca 2014 r. pismem, znak: ITAA6220.6.2014.MW, Prezydent Miasta 
Zduriska Wola wszczql postcpowanie w przedmiotowej sprawie oraz dnia 21 marca 2014 r. 
pismem, znak: IT.CA.6220.6.2014.MW wystqpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Zdwiskiej Woli i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi 
o °pink czy i w jakim zakresie przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na grodowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi dnia 7 kwietnia 2014 r. wydal 
postanowienie, znak: WOOS-1.4240.80.2014.JK, (data wplywu 15.04.2014 r.), 
w ktorym wyrazil opinig, te dla przedsiewziecia polegajqcego na budowie sieci kanalizacji 
sanitamej w ulicy Borowej w Zdutiskiej Woli, na dzialkach nr ewid. gruntow 199 (obrcb 16) 
i na dziatce nr ewid. gruntow 183/3 (obreb 16) w Zdutiskiej Woli nie istnieje koniecznoge 
przeprowadzenia oceny oddziatywania na grodowisko. 

Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zdultskiej Woli dnia 7 kwietnia 2014 r. 
pismem, znak: PSSE-NS ZNS-460.12.2014, (data wptywu 8.04.2014 r.), wydat °pink 
stwierdzajqcq, te nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko 
i wykonania raportu o oddzialywaniu przedsicwziccia na Arodowisko dla inwestycji budowy 
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sigsC 1nkain,411ZaPJ1  samtarnej, na dzialkach nr ewid. gruntOw 199 i 183/3 (obrcb 16) 
w ul. Borowej i ul. Kosodrzewiny w Zdtuiskiej Wo 

Uwzglcdniajqc poszczegolne uwarunlcowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww ustawy 
planowane przedsicwziccie polegajqce na budowie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Borowej w Zdultskiej Woli na dzialkach nr ewid. gruntow 199 (obreb 16) i na dzialce 
nr ewid. gruntow 183/3 (obrcb 16) tut. organ stwierdzil, Ze nie jest konieczne 
przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko argumentujqc to w odniesieniu 
do poszczegolnych uwarunkowaii przedstawionych poni2ej: 
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem: 
a) skali przedsicwziccia i wielkoki zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji 

Planowana inwestycja polegae bcdzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Borowej w Zdurislciej woli na dzialkach nr ewid. gruntow 199 (obrcb 16), 183/3 (obrcb 16). 

Projektowana inwestycja zlokalizowana bcdzie w pasie drogowym ulicy Borowej, 
dzialka nr ewid. gruntow 199 (oh* 16) i ulicy Kosodrzewiny, dzialka nr ewid. glint -tow 
183/3 (obreb 16). 

Przedmiotowa inwestycja polegao bedzie na budowie: 
- kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PVC 0 200 o dlugoki 505,5m, 
- przylqczy kanalizacji sanitamej z rur PVC 0 160 o dlugoAci 265,5m, 
- rurociqgu tlocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE 0 90 o diugoki 474,2 m, 
- przepompowni gciekow z polimerobetonu 0 1200 z przylqczem energetycznym. 
h) powiqzalt z innymi przedsiewzieciami w szczegolnoAci kumulowania sic oddzialywan 

przedsicwzice znajdujqcych sic na obszarze, na ktOry bedzie oddzialywaO przedsicwziecie 
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej moZna stwierdzio, 

Ze nie wystqpi skumulowane oddzialywanie na obszarze, na ktorym ww. inwestycja bcdzie 
zlokalizowana, 
c) wykorzystanie zasobOw naturalnych 

Na etapie budowy kanalizacji sanitamej wykorzystane zostanie paliwo niezbcdne 
do napcdu maszyn oraz materialy budowlane w tym: 
- rury kanalizacyjne PVC 0 200 	 — 505,5m, 
- rury kanalizacyjne PVC 0 160 	 - 265,5m, 
- rury PEHD 0 90 	 - 474,2 m, 
- studnie betonowe 0 1200 	 — 18 szt., 
- przepompownia gciekOw z polimerobetonu 0 1200 — 1 szt. 

Na etapie eksploatacji kanalizacji wykorzystywana bcdzie tylko energia elektryczna 
(okolo 7kW) przez urzqdzenia zamontowane w przepompowni §ciekow. 
emisji i wystcpowania innych uciqZliwoAci: 

Na etapie realizacji przedsicwziccia wystqpi nievvielka emisja halasu oraz substancji 
pylowych i gazowych do powietrza, pochodzqca ze grodkow transportu oraz prac ziemnych. 
Eksploatacja inwestycji nie bcdzie miala negatywnego wptywu na grodowisko. 
d) ryzyka wystqpienia powatnej awarii przy uwzglcdnieniu uZywanych substancji 

i stosowanych technologii 
Planowane przedsicwziccie flue zalicza sic do przedsicwzica o zwickszonym 

lub duzym ryzyku wystqpienia powa2nej awarii przemyslowej. 
2. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem moiliwego zagroienia dla grodowiska 
w szczegolnogci przy istniejqcym uiytkowaniu terenu, zdolnoici samooczyszczania sic 
irodowiska i odnawiania sic zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego — uwzglgdniajgce: 
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych 

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej motna przyjk6, 

t  
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te przedsicwziccie bcdzie realizowane poza miej seem wystcpowania obszarow wodno-
blotnych oraz poza terenami o plytkim zaleganiu wod podziemnych, 
b) obszary wybrzety 

Przedmiotowe przedsicwziccie lety poza obszarami wybrzety, 
c) obszary gorskie lub legne 

Przedmiotowe przedsiewziccie lety poza obszarami gorskimi, 
d) obszary objcte ochrong w tym strefy ochronne ujce wOd i obszary ochronne zbiornikow 
wod grOdlatdowych 

Na podstawie zlotonej inwestycji motna stwierdzie, 2e teren inwestycji zlokalizowany 
jest poza terenem stref ochronnych ujee wad i obszarow ochronnych zbiomikow wad 
grodlgdowych, 
e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzglcolu na wystcpowanie gatunkow roglin 
i zwierzqt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objctych ochronq w tym obszary sieci 
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody 

Przedmiotowe przedsicwziccie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 
627 ze zm.). 

Ponadto planowana inwestycja the sqsiaduje bezpogrednio z obszarami Natura 2000. 
Z uwagi na rodzaj i charakterystylcc, skalc inwestycji oraz odleglok the bcdzie to mid() 
znaczvego negatywnego oddzialywania na cele ochronny, przedmioty ochrony, integralnok 
obszarow i spojnogO europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, 

obszary na ktorych standardy jakoki grodowiska zostaly przekroczone 
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsicwziccia 

nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarach, na Ictorych standardy jakoki 
grodowiska zostaly przekroczone, 
g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne 

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsicwziccia nio2na stwierdzio, 
te w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliZu brak jest obszarow o lcrajobrazie 
majvym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
h) gcstoSe zaludnienia 

Gcstok zaludnienia miasta Zduriska Wola wynosi 1794,4 os./km 2, 
i) obszary przylegakce do jezior 

W zasicgu oddzialywania inwestycji i w jej najblitszej okolicy the wystcpujq jeziora 
i inne naturalne zbiomiki w6d stojqcych, 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W rejonie realizacji przedsiewziccia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony 
uzdrowiskowej. 
3. Rodzaj i skala moiliwego oddzialywania rozwatanego w odniesieniu do uwarunkowan 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z: 
a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoki na ktork przedsicwzigcie 
mote oddzialywae 

• 	 Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsicwziecia moZna 
stwierdzia, te zarowno zalcres prac budowlanych zwiqzanych z wykonaniem sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz na etapie eksploatacji nie bcdzie mial wplywu na tereny wystcpukce 
w poblitu inwestycji. 
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji zamknie sic w granicach prowadzonych prac 
budowlanych. 
b) transgranicznego charakteru oddzialywania na grodowisko ze wzglcdu na polotenie 
planowanego przedsievvziccia 

Brak jest transgranicznego oddzialywania na grodowisko ze wzglcdu na poio2enie 
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planolwanego prkedgigivzi ccia; 
c) xwilAkoki  I 	 oddzialywania z uwzglcdnieniem obc42enia istniejqcej 
infrastruktury technicznej 

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana zostala w pasie drogowym, a zatem nie bcdzie 
zachodzila potrzeba wycinki drzew i krzewow. Zaplanowane prace budowlane nie spowodujk 
fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienik j ego wanmkow topograficznych, dlatego te2 
oddzialywanie na grodowisko bcdzie ograniczone do minimum. Po wykonaniu prac 
budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu sprzed rozpoczccia budowy. 
Podczas eksploatacji nie 1704 wprowadzane do 6rodowiska szkodliwe substancji, 
wykorzystywana bcdzie tylko energia elektryczna. 
d) prawdopodobieristwo oddzialywania, 

Kanalizacja sanitama sluZye bedzie do przesylania gciekow socjalno-bytowych, 
w ilo§ci okolo 369 m3/m-c z budynkow mieszkalnych do oczyszczalni gciekow. W celu 
ochrony w6d podZiemnych przed migracjq zanieczyszczeri wykonana zostanie szczelna 
kanalizacja sanitama. 
e) czasu trwania, czcstotliwogci i odwracalnoki oddzialywania 

W trakcie realizacji przedsicwziccia bgdzie niewielkie oddzialywanie na grodowisko, 
w zakresie emisji halasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza. Oddzialywanie 
to bcdzie odwracalne, trwajqce do czasu zakoriczenia prac budowlanych. 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materialow oraz w oparci o wydane 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi i Paristwowego Inspektora 
Sanitamego w Zduriskiej Woli ustalono, Ze dla przedmiotowego przedsiewziecia the zachodzi 
koniecznoge przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko. Prezydent Miasta 
Zduriska Wola dnia 15 kwietnia 2014 r., znak: IT.0.6220.6.2014.MW, wydal postanowienie 
stwierdzajqce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na grodowisko 
dla przedmiotowej inwestycji. 

Wobec czego orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostepnianiu 
informacji o grodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie grodowiska 
oraz o ocenach oddzialywania na grodovvisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) decyzje 
o grodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sic do vvniosku o wydanie decyzji 
wymienionych w art. 72 ust 1 pkt 1-18 ww ustawy. Wniosek ten powinien bye zloZony 
the poiniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktorym decyzja o Arodowiskowych 
uwarunkowaniach stala sic ostateczna. 

Od niniejszej decyzji sluZy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium 
Odwolawczego w Sieradzu za pok.ednictwem Prezydenta Miasta Zduriska Wola w terminie 
14 drii od dnia jej otrzymania. 

Niniejsze zezwolenie jest wolne od °platy skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z p6±. zm.). 
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