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1.

OPIS TECHNICZNY
Do dokumentacji projektowej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej
wraz z przyłączami do budynków przy ul. Raciborskiego w Pruszczu
Gdańskim.

1.1

Podstawa opracowania.









1.2.

Mapa do celów projektowych,1:500
Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC nr 5a/2021 z dn.
26.05.2021r.
Wizja lokalna terenu budowy
Plan Miejscowy Miasta Pruszcz Gdański Uchwała nr XLI/401/2017
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dn. 19 grudnia 2017r.
Uzgodnienie WIK, UM Pruszcz Gdański, Energa
Obowiązujące normy i przepisy
Katalog producenta rur preizolowanych
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i
eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie PEC Sp.
z o.o

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
preizolowanej 2x150/250, 2xDn125/225, 2xDn100/200 wraz z przyłączami
2xDn65/140 zlokalizowanymi na działkach nr 4/4, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13 obr.
6; 1/83, 1/84, 203/10 obr. 13 należącymi do Wnioskodawcy WT tj. P.B.
Szymichowski i gminy miasta Pruszcz Gdański oraz Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
Trasę sieci i przyłączy podlegających budowie przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

1.3

Rozwiązanie projektowe.
Trasę projektowanej osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych
preizolowanych 2xDn150/250, 2xDn125/225, 2xDn100/200, 2xDn65/140
przedstawia rys. nr 1,2 Projekt zagospodarowania terenu.
Do wykonania budowy sieci przyjęto materiały preizolowane
z instalacją impulsową. W punkcie 1 przewidziano początek budowy
przyłącza preizolowanego należy włączyć się do istniejącej sieci
2xDN125/225. Następnie zwężką preizolowaną 2xDn150(250)/125(225)
zwiększyć średnicę do docelowej na tym odcinku tj. 2xDn150/250.
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Budowę sieci ciepłowniczej dla osiedla od punktu 1 do 22 projektuje się
odpowiednio dla średnic:
- odcinek od pkt. 1 do pkt. 14
- 2xDn150/250,
- odcinek od pkt. 14 do pkt. 19 - 2xDn125/225,
- odcinek od pkt. 19 do pkt. 22 - 2xDn100/200,
- przyłącze ciepłownicze 2xDn65/140 do budynku A,
- przyłącze ciepłownicze 2xDn65/140 do budynku B,
- przyłącze ciepłownicze 2xDn65/140 do budynku C.
Uwzględniając etapowość inwestycji zastosować zawory odcinające
w następujących punktach sieci i przyłączy:
- za punktem 1 – zawory odcinające preizolowane 2xDn125/225 w studni
PVC Dn400,
- za punktem 13 – zawory odcinające preizolowane 2xDn150/250
przekładnią planetarną w studni betonowej Dn1500
- za punktem 19 – zawory odcinające preizolowane 2xDn100/200 w
skrzynkach ulicznych.
Przyłącza do budynków zaprojektowano jako odgałęzienia od sieci poprzez
trójniki wznośne odpowiednio:
- trójnik wznośny redukcyjny 2xDn150(250)/65(140)/125(225) prawy odcinek
od pkt. 14 do budynku A,
- trójnik wznośny 2xDn125(225)/65(140) odcinek od pkt. 15 do budynku B,
- trójnik równoległy redukcyjny 2xDn125(225)/65(140)/100(200) odcinek od
pkt. 19 do budynku C.
Na końcu ciepłociągu 2xDn100/200 w punkcie 22 należy zastosować
dennice stalowe 2xDn100 oraz mufy końcowe 2xNK-200.
W miejscu przejścia sieci ciepłowniczej przez jezdnie i wjazdy należy
zastosować odpowiednio rury osłonowe 2xDn350 i 2xDn300. Rurę osłonową
należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a na rurze przewodowej preizolowanej
założyć ślizgi, a następnie zamknąć manszetami. Pod jezdnią w ulicy Cichej
należy wykonać przecisk oraz w miejscu projektowanej drogi, gdzie znajduje
się wjazd na budowę.
W miejscach wydłużeń sieci preizolowanej zastosować poduszki piankowe,
gdzie odpowiednie ułożenie przedstawione jest na schemacie obliczeniowym
(Rys. nr 8,9).
W budynkach w pomieszczeniach węzłów na zakończeniu rurociągu
zastosować zawory odcinające 2xDn65.
W budynku na przejściu przez przegrody budowlane przewidziano
pierścienie gumowe 2xP140 oraz przejścia szczelne
systemowe
2xWGC140.
Ze względu na długość odcinka prostego na przyłączu do C należy w
pomieszczeniu węzła wykonać pionową wydłużkę o długości nie
mniejszej niż 1,2m w celu kompensacji odcinka prostego.
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Rury preizolowane muszą być produkowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2005/A1:2007 i PN-EN 253:2005:A2:2007.
Rura
przewodowa:

Izolacja cieplna:

Płaszcz
osłonowy

System
alarmowy:

rura stalowa ze szwem P235TR1, P235TR2 wg PN-EN
10217-1 lub
P235GH wg PN-EN 10217-2.
Średnica, grubości ścianek, tolerancje średnic i grubości są
zgodne z PN-EN 253:2005.
Rury stalowe muszą posiadać certyfikat zgodny z normą PNEN 10204/3.1.B
Sztywna pianka poliuretanowa PUR pieniona za pomocą
cyklopentanu.
Minimalna wartość współczynnika przewodzenia ciepła
izolacji PUR λ50=0,0258 W/mK mierzona zgodnie z PN-EN
253:2005
Właściwości wytrzymałościowe - min wymagania PN-EN
235:2005
materiał:
Polietylen biomodalny HDPE
PE80
Wskaźnik
topnienia 0.1-0.5 - ISO 1183
g/600s
Granica plastyczności:
min 19 MPa ISO/DIS 6259
Wydłużenie do zerwania
min 350%
Właściwości
min czas do zerwania 2000h dla
mechaniczne CLT
naprężeń 4MPa w 800C
Średnice zewnętrzne i Wg PN-EN 253:2005 i PN-EN
grubości ścianek
253:2005/A1:2007
2
2 miedziane druty 1,5mm (jeden ocynkowany) umieszczone
w izolacji PUR. W złączach izolacyjnych stosowany jest filc
higroskopijny

Projektowana trasa ciepłociągu zgodnie z wytycznymi producenta wykonana
jest w sposób zapewniający samokompensowanie się wydłużeń cieplnych
rurociągów. Małe zmiany kierunków trasy sieci zastosować jako gięcia
elastyczne na budowie.
1.4.

Wymagania techniczne.

1.4.1. Rury i elementy preizolowane.
Zastosowane rury i elementy preizolowane muszą spełniać wymagania
następujących norm:
-PN-EN-253 [projekt]”System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji
cieplnej
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości”.
4
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-PN-EN-448 [projekt]”Kształtki-zespoły z rury stalowej przewodowej i izolacji
cieplnej
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.”
-PN-EN-489 [projekt]”Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją
cieplną
z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości”.
-PN-EN 488 [projekt]”Zespół stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z
polietylenu wysokiej gęstości”.
Izolacja cieplna stosowanych rur i elementów preizolowanych powinna
spełniać wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiegać zgodnie z PN/EN - 288.

1.4.2. Montaż rur.
Montaż rur i elementów preizolowanych należy wykonać zgodnie z przyjętą
do realizacji technologią.
Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez spawanie.
Roboty spawalnicze przy łączeniu rur stalowych należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż 0°C, natomiast izolację i hermetyzację połączeń
nie niższej niż +5°C.
W przypadku pogody dżdżystej lub opadów atmosferycznych hermetyzację
połączeń należy wykonywać pod osłoną.
Zaleca się wykonanie połączeń rur stalowych za pomocą spawania
gazowego.
100% złączy spawanych rurociągów należy poddać oględzinom
zewnętrznym oraz badaniom radiograficznym.
Według PN-92/M-34031 dla rurociągu wadliwość złącza poddanego
badaniom winna odpowiadać klasie R3 (wg PN-87/M-69772).
Spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii łączenia rur preizolowanych oraz posiadające
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BHP - Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.03.47.401).
Montaż rur wykonać po trasie zgodnej z Projektem zagospodarowania terenu
(rys. nr 1,2) oraz Profilem sieci i przyłączy ciepłowniczych(rys. nr 3,4).

1.4.3. Złącza izolacyjne.
Do zaizolowywania połączeń spawanych stosowane są złącza
termokurczliwe usieciowane radiacyjnie. Użyte materiały winne spełniać
wymagania normy PN-EN 489:2005 ”Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Złącze rurowe dla stalowej rury
przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnętrznego płaszcza z
5
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polietylenu wysokiej gęstości”. Wszystkie złącza muszą być poddane próbie
szczelności przed zaizolowywaniem płynną pianka PUR.
Nie dopuszcza się do stosowania złączy składanych stalowych oraz złączy
termokurczliwych nieusieciowanych.

1.4.4. Układanie rur w wykopie.
Rury preizolowane ułożyć w wykopie na warstwie wyrównawczej grubości
min 10 cm, z piasku grubego lub średniego, pozbawionego gliny. Przy
układaniu rur należy zachować odległości określone w katalogu producenta
rur. Głębokość ułożenia wg profilu sieci i przyłączy ciepłowniczych (Rys nr
3,4). Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów,
klocków i podpór montażowych. Rury obsypuje się warstwą piasku grubego
lub średniego, na grubość 100mm ponad rury. Do podsypki i obsypki należy
używać piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, że piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno być więcej niż 15%. Tę warstwę należy ubijać ręcznie.
Nad rurami należy ułożyć fioletową taśmę ostrzegawczą. Dalsze wypełnienie
wykopu może być materiałem rodzimym, lecz bez części organicznych.
Końcowe zagęszczenie gruntu może być wykonane przez ubijanie
mechaniczne.
Współczynnik zagęszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN74/B-04452) należy przyjąć max:
 0,95 dla prostych odcinków rurociągu
 0,80 dla stref kompensacji (kolana preizolowane).
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez gliny mułu i
kamieni. Współczynnik zagęszczenia dla zasypki finalnej nie powinien być
mniejszy niż jak dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociągu.

1.4.5. Instalacja alarmowa.
Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową typu
impulsowego umożliwiającą wykrycie i lokalizację powstałych nieszczelności.
Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową
składającą się z dwóch, fabrycznie wbudowanych w warstwę izolacyjną
przewodów sygnalizacyjnych jeden pobielany cyną, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze „za 10 min 2-ga”. Producenci
zalecają układanie prostych odcinków rur tak, aby przewód ocynkowany
leżał po prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła ciepła. W
kolanach poziomych przewód ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych łączy się przewód miedziany z ocynowanym. Po zespawaniu
rurociągów i elementów preizolowanych należy połączyć przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Właściwe i staranne
łączenie przewodów jest warunkiem niezawodności działania systemu
sygnalizacyjnego. W miejscu przyłączy zamontować puszkę pomiarowo w
celu możliwości sprawdzenia instalacji alarmowej.
W punkcie A na początku sieci preizolowanej zapętlić instalację
alarmową pod preizolacją na połączeniu w mufie, a kable instalacji
6
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alarmowej wyprowadzić do słupka pomiarowego. Natomiast na końcu sieci
preizolowanej w punkcie 22 zapętlić instalację w mufie końcowej (rys. nr 10).
W budynku nr B należy w pomieszczeniu węzła zamontować
lokalizator usterek.
1.5

Próby hydrauliczne.
Przed zasypaniem rurociągów oraz przed mufowaniem złączy (w przypadku
braku 100% świetlenia spawów) należy wykonać próbę wodną zgodnie z PN92/M-34031 „Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących
warunków:
 rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą
 temperatura wody powinna wynosić 10 do 40°C
 próbę należy przeprowadzić odcinkami
 przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć
 wartość ciśnienia próby wodnej montowanego rurociągu powinna być
nie mniejsza od: 1,25 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż ciśnienie
robocze+0,3 MPa [dla rurociągów o ciśnieniach roboczych powyżej
0,5 MPa]
 obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego
do próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością
nieprzekraczającą 0,1 MPa na minutę
 w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się
przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek
 oględziny rurociągu należy przeprowadzać przy ciśnieniu roboczym
lecz nie większym niż 8 MPa.
W przypadku wykonania 100% prześwietleń RTG spawów próba ciśnieniowa
nie jest wymagana.

1.6

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.
Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania z
projektowanym uzbrojeniem podziemnym w postaci istniejących i
projektowanych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociągu,
gazociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.7

Zagospodarowanie terenu, zieleń.
Na terenie projektowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych występuje teren
istniejący i projektowany, a jego plan zagospodarowania przedstawiony jest
na Rys. nr 3.
W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejącego zagospodarowania
terenu należy je odtworzyć do stanu przed budową.
7
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1.8

Uwagi końcowe.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z:
1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano
Montażowych-Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).
3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).
4. Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych (COBRTI
“Instal”).
5. Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montażu i odbioru sieci
ciepłowniczych PEC.
Wykonawcy robót muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. W
razie napotkania na niezidentyfikowany przewód uzbrojenia podziemnego
należy go traktować jako „przewód czynny” lub „kable pod napięciem” i
natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. Wykopy zabezpieczyć taśmą w
kolorze biało czerwonym, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Po zamontowaniu sieci i przyłączy należy wykonać dokumentację
powykonawczą.
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2.

WYKAZ DZIAŁEK

Działki Obręb

1/83

1/84

13 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

13 Gmina Miasta Pruszcz Gdański

Realizacja
Umowa nr
PRU.WKUR.4276/99 z dn.
28.12.2020r.
Decyzja nr GK.6853.36.2021 z
dn. 29.03.2021r.
Decyzja nr GK.6853.36.2021 z
dn. 29.03.2021r.

4/4

6 Gmina Miasta Pruszcz Gdański

4/10

6 Gmina Miasta Pruszcz Gdański

Umowa służebności

4/11

6 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Umowa nr
PRU.WKUR.4276/99 z dn.
28.12.2020r.

4/12

Przedsiębiorstwo Budowlane
7 SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski

Umowa przyłączeniowa

4/13

Przedsiębiorstwo Budowlane
7 SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski

Umowa przyłączeniowa

203/10

3.

Własność

13 Gmina Miasta Pruszcz Gdański

Decyzja nr GK.6853.36.2021 z
dn. 29.03.2021r.

ZAŁĄCZNIKI
 Zestawienie materiałów
 Obliczenia wydłużeń cieplnych
 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC nr 5a/2021 z dn.
26.05.2021r.
 Wypisy z Rejestru Gruntów
 Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dz. nr 4/12, 4/13 obr.
6 przez Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek
Szymichowski z dn. 29.03.2021r
 Uzgodnienie trasy PEC Sp. z o.o. z dn. 24.02.2021r.
 Uzgodnienie WIK nr UT/0020/2021 z dn. 29.03.2021r.
 Uzgodnienie PSG nr 3202/BR/OTI/2021 z dn. 23.03.2021r.
 Decyzja nr GK.6853.36.2021 z dn. 29.03.2021r.
 Uzgodnienie Energa nr 18/33MMD/2021/B z dn. 18.03.2021r.
 Protokół Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
nr GKiK-RUDP.6630.1.682.2021 z dn. 08.06.2021r.
 Uzgodnienie projektu PEC Sp. z o.o. z dn. 17.03.2021r.
 Decyzja – uprawnienia budowlane mgr inż. Monika Papierowska
9
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 Zaświadczenie – przynależność do POIIB – Monika Papierowska
 Decyzja – uprawnienia budowlane mgr inż. Małgorzata ZiółkowskaPamuła
 Zaświadczenie – przynależność do POIIB – Małgorzata ZiółkowskaPamuła
 Plan Miejscowy Miasta Pruszcz Gdański Uchwała nr XLI/401/2017
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dn. 19 grudnia 2017r.
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4.











RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu
1:500
Rys.nr 1,2
Projekt zagospodarowania terenu z PZT SZYMICHOWSKI 1:500
Rys.nr 3
Profil sieci i przyłączy ciepłowniczych
1:500/1:100 Rys.nr 4,5
Schemat montażowy
1:500
Rys.nr 6,7
Schemat obliczeniowy
1:500
Rys.nr 8,9
Schemat instalacji alarmowej
1:500
Rys.nr 10
Przejście rur w rurze ochronnej
1:500
Rys.nr 11
Przekrój wykopu
1:500
Rys.nr 12
Projekt zagospodarowania terenu z działkami
1:500
Rys.nr 13,14
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5.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
Przedmiotowe działki nr ew. dz. nr dz. nr 4/4, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13 obr. 6; 1/83,
1/84, 203/10 obr. 13należącymi do Wnioskodawcy WT tj. P.B. Szymichowski i
gminy miasta Pruszcz Gdański oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i leżą
w strefie objętej Planem Miejscowym Miasta Pruszcz Gdański Uchwała nr
XLI/401/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dn. 19 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz
Gdański „Rejon ul. Raciborskiego”.
Działki nr 1/83 i 4/11 w Planie Miejscowym są oznaczone symbolami ZP.2 jako
teren zieleni parkowej. Działki nr 1/84, 4/4, 4/10, 203/10 są oznaczone jako tereny
dróg.
Natomiast działki nr 4/12 i 4/13 obr. 6 są oznaczone symbolem 19.MW/U jako teren
zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OTOCZENIE :
Na działce nr 4/12 i 4/13 obr. 6 w chwili obecnej znajduje się teren pod
projektowane budynki do których zostanie doprowadzone ciepło .
Omawiany teren jest równy. Rzędne terenu istniejącego kształtuje się od 33,90 do
28,70 m.n.p.m.
Na działce nr 203/10 znajduje się sieć ciepłownicza PEC z której zgodnie z
warunkami technicznymi będzie zasilany budynek.
Warunki dostaw i odbioru niezbędnych mediów - Uzyskano warunki techniczne na
dostarczenie ciepła – Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC nr 5a/2021
z dn. 26.05.2021r.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
Na przedmiotowym terenie przewidziano:
 sieć 2xDn150/250 L= 383,3m
 sieć 2xDn125/225 L= 91,1m
 sieć 2xDn100/200 L= 103,5m
 przyłącze do budynku A 2xDn65/140 L= 25,7m
 przyłącze do budynku B 2xDn65/140 L= 36,2m
 przyłącze do budynku C 2xDn65/140 L= 19,0m
4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW
Oddziaływanie inwestycji przyłącza przewiduje się na działkach, na których będzie
ona ułożona t.j. dz. nr 4/4, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13 obr. 6; 1/83, 1/84, 203/10 obr. 13
na całej swej długości w granicach wykopu – maksymalnie 1,2 m szerokości i
głębokości od 0,87 – 2,76m.
5. ZASADY DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
zaopatrzenie w energię cieplną – z sieci ciepłowniczej lub z mini - systemów
12
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ciepłowniczych lub/i ze źródeł indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi
dotyczącymi gospodarki energetycznej i ochrony środowiska (w tym odnawialnych
źródeł energii)– spełnione
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO
- nie dotyczy
W trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku,
zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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6.

INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Do dokumentacji projektowej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z
przyłączami do budynków przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
Adres obiektu budowlanego:
Pruszcz Gdański
Inwestor:
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.

Adres Inwestora:
83-000 Pruszcz Gdański; ul. Tysiąclecia 16

Opracował:
Mgr inż. Monika Papierowska
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I. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót:
1. Wyznaczenie trasy budowanego sieci i przyłączy cieplnych.
2. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych.
3. Montaż rurociągów i armatury sieci cieplnej preizolowanej.
4. Włączenie do czynnej sieci cieplnej.
5. Próby szczelności, kontrola spoin.
6. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem.
7. Odtworzenie terenu.
Kolejność realizacji:
Zgodnie z przedmiarem i warunkami technicznymi
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami.
III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI
1. Ruch

pojazdów

i

sprzętu

budowlanego

związanych

z

budową

przyłącza

ciepłowniczego, jak również innymi robotami budowlanymi występującymi na etapie
wykonywania robót ciepłowniczych
2. Jeżeli przy budowie ciepłociągu zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i
odbioru robót oraz zasady BiHP przewidywane poniżej zagrożenia nie powinny
wystąpić

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH
1.

Używanie

narzędzi

i

sprzętu

mechanicznego

w

trakcie

robót

budowlano

montażowych.
2.

Prace w rejonie wykopów.

3.

Prowadzenie prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego w tym przewodów
elektrycznych

4.

Prowadzenie prac spawalniczych w trakcie montażu rurociągów
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V. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
Szkolenie i instruktaż pracowników powinien zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania
terminów i miejsca pracy dla poszczególnych pracowników tak aby prace były wykonywane
tam gdzie zostały zaplanowane.
5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlano - montażowych pracownicy
przeznaczeni do wykonywania powyższych zadań zostaną poddani weryfikacji
odnośnie

posiadanych

kwalifikacji

zawodowych,

zaświadczeń

lekarskich

dopuszczających do pracy, szkoleń BHP i p.poż.
5.2. W przypadku prac, co do których prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
również te kwalifikacje muszą zostać zweryfikowane.
5.3. Po przydzieleniu zadań, a przed dopuszczeniem pracowników do ich wykonywania
Kierownik

Budowy

prowadzi

instruktaże

stanowiskowe

z

uwzględnieniem

następujących zasad:


zagrożenia stanowiskowe



szkolenie pracowników w zakresie BHP



zasady postępowania w przypadku zagrożenia



zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego czystego i wolnego od smarów



imienny podział zadań



kolejność wykonywania zadań

5.4. Ogólne Szkolenie BHP
Szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac przy
wykopach. Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie technologii
wykonywanych prac Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur
preizolowanych.
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VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU AWARII LUB INNYCH ZAGROŻEŃ

6.1. Niezgodność lub brak jednej lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagań
określonych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uprawnia Kierownictwo
Budowy do zatrzymania procesu budowy, aż do momentu zlikwidowania niedociągnięć
6.2. Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym lub w złym stanie
psychofizycznym. Określenie zdolności pracownika do pracy leży w zakresie
kierownictwa Budowy.
6.3. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez
pracodawcę
6.4. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu
6.6. Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie robót budowlanomontażowych oraz remontowych w sposób zgodny z wytycznymi:


Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych



Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
(Wydawnictwo Arkady)



Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania
techniczne - COBRI INSTAL – zeszyt 9.



Instrukcje PEC Sp. z o.o. w zakresie wykonywania robót związanych z sieci
ciepłowniczą

6.7. Kierownictwo Budowy zapewni szkolenia i instruktaże z zakresu BHP
6.8. Kierownictwo zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami przez dozór techniczny
budowy
6.9. Zostaną sporządzone plany ewakuacji w przypadku zagrożenia i pożaru
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6.10. Zostaną wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych
stosownie do występującego zagrożenia w tym na wypadek pożaru awarii lub innych
zagrożeń Należy rozmieścić tablice ostrzegawcze.
6.11. W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić


wykaz zawierający adresy i numery telefonów



najbliższego punktu lekarskiego



straży pożarnej



posterunku policji

6.12. W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym względzie pracowników
6.13. Prace prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściwych instytucji

18
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7. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej
wraz z przyłączami do budynków przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektował

mgr inż. Monika Papierowska
Uprawnienia nr 73/GD/2001

Sprawdził

mgr inż. Małgorzata Ziółkowska-Pamuła
Uprawnienia nr POM/0225/PWOS/10
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI, URZĄDZEŃ I ARMATURY
Projekt wykonawczy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z
przyłączami do budynków przy ul. Raciborskiego
w Pruszczu Gdańskim
Sieć ciepłownicza
od pkt. 1 do pkt. 14 (2xDn150/250)
od pkt. 14 do pkt. 19 (2xDn125/225)
od pkt. 19 do pkt. 22 (2xDn100/200)
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Symbol
katalogowy

Lp.

Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne

Ilość, szt

1

R-150/250

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 150/250 L=12m

59 szt.

2

R-125/225

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 125/225 L=12m

14 szt.

3

R-100/200

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 100/200 L=12m

17 szt.

4

TW-150/65/125

Trójnik wznośny redukcyjny preizolowany z inst. alarm.impuls. 150(250)/65(140)/125(225)
prawy

2 szt.

5

TW-125/65

6
7
8
9
10
11
12

Trójnik wznośny preizolowany z inst. alarm.impuls. 125(225)/65(140)

Trójnik równoległy redukcyjny preizolowany z inst. alarm.impuls.
TR-125/65/100
125(225)/65(140)/100(200)
K-150/90
K-150/90
K-150/80
K-150/30
K-125/90
K-125/70

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 150/250 90

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 150/250 90

o

( L1/L2 = 2,0mx1,0m); 2,5Dz

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 150/250 80

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 150/250 30

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 125/225 90

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 125/225 70

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

2 szt.
2 szt.
14 szt.
2 szt.
8 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.

13

K-100/90

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 100/200 90

14

Z-150/125

Zwężka preizolowana DN150(250)/125(225)

15

ZKO-200

Zawór preizolowany kulowy odcinający 150/250 wraz z odwodnieniem Dn25

16

ZK-125

Zawór preizolowany kulowy odcinający 125/225

17

ZK-100

Zawór preizolowany kulowy odcinający 100/200

18

NK-200

Nasuwka końcowa 200

19

MDPW-250

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 250

110 kpl.

20

MDPW-225

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 225

34 kpl.

21

MDPW-200

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 200

26 kpl.

Poduszka piankowa 1000x250x40 mm

250 szt.

22
23

T-150

Taśma ostrzegawcza

4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 kpl.

1156,0 mb

ELEMENTY UKŁADU ALARMOWEGO

24

Urządzenie do zdalnego nadzoru sieci

1 kpl.

25

Kable przyłączeniowe instalacji alarmowej w potrójnej izolacji 3x1,5m

2 kpl.

26

Puszka pomiarowa

1 kpl.

27

Słupek pomiarowy

1 szt.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIEPREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Skrzynka żeliwna do zasuw

28

2 kpl.

Studnia PVC Dn400

29

2 kpl.

Dennica stalowa Dn100

30

2 szt.

Rura osłonowa stalowa Dn 350 L=10,3 m x 2

31

20,6 mb
Rura osłonowa stalowa Dn 350 L=8,7 m x 2

32

17,4 mb
Rura osłonowa stalowa Dn 350 L=5,9 m x 2

33

11,8 mb
Rura osłonowa stalowa Dn 350 L=5,7 m x 2

34

11,4 mb
Rura osłonowa stalowa Dn 300 L=7,9 m x 2

35

15,8 mb
Rura osłonowa stalowa Dn 300 L=6,4 m x 2

36

12,8 mb
Płozy typu „L” 12 elementy H=40mm

37

58 kpl.
Płozy typu „L” 10 elementy H=40mm

38

30 kpl.
Manszety typu „N” 240 x 300 wymiary A=252; B=362; H=75

39

16 kpl.
Manszety typu „N” 200 x 300 wymiary A=225; B=330; H=75

40

8 kpl.
Rura osłonowa dwudzielna typu Integra D125 L=3,0m

41

3,0 mb

Studnia betonowa Dn1500 wraz z włazem żeliwnym Dn800 z elastomerem na zawiasie i
śrubą zabezpieczającą

42

1 kpl.

Przyłącze do budynku nr A od pkt. 14 do pkt. Bud.A
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Symbol
katalogowy

Lp.

Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne

Ilość, szt
4 szt.

1

R-65/140

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 65/140 L=12m

2

K-65/90

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 65/140 90o

( L1/L2 = 1,5mx1,0m); 2,5Dz

3

K-65/80

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

4

MDPW-140

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 140

8 kpl.

5

MK140MW

Mufa kolanowa termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 140

2 kpl.

Poduszka piankowa 1000x250x40 mm

20 szt.

6

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 65/140 80

7

P-140

Pierścień gumowy P-140

8

E-140

Zakończenie rurociągu endcap E-140

9

T-150

Taśma ostrzegawcza

2 szt.
2 szt.

2 szt.
2 szt.
52,0 mb

ELEMENTY UKŁADU ALARMOWEGO

10

Puszka pomiarowa

1 kpl.

11

Kable przyłączeniowe instalacji alarmowej w potrójnej izolacji 3x1,5m

2 kpl.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIEPREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Zawór odcinający kulowy Dn65

12
13
14
15
16
17

WGC140

Przejście szczelne 140
Kolana stalowe Dn65 do mufy kolanowej z pierścieniem dystansowym
Kolana hamburskie stalowe Dn65
Rura stalowa Dn 65
Izolacja Dn 65 gr. 40 mm

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1,4 mb
1,4 mb

Przyłącze do budynku nr B od pkt. 15 do pkt. Bud.B
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Symbol
katalogowy

Lp.

Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne

Ilość, szt

1

R-65/140

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 65/140 L=12m

5 szt.

2

R-65/140

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 65/140 L=6m

1 szt.

3

K-65/90

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 65/140 90o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

4

K-65/80

o

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

5

MDPW-140

6

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 65/140 80

4 szt.
2 szt.

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 140

16 kpl.

Poduszka piankowa 1000x250x40 mm

12 szt.

7

P-140

Pierścień gumowy P-140

8

E-140

Zakończenie rurociągu endcap E-140

9

T-150

Taśma ostrzegawcza

2 szt.
2 szt.
72,5 mb

ELEMENTY UKŁADU ALARMOWEGO

10

Puszka pomiarowa

1 kpl.

11

Kable przyłączeniowe instalacji alarmowej w potrójnej izolacji 3x1,5m

2 kpl.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIEPREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Zawór odcinający kulowy Dn65

12
13

WGC140

2 szt.

Przejście szczelne 140

2 szt.

Kolana hamburskie stalowe Dn65

14

2 szt.

Rura stalowa Dn 65

15

1,3 mb

Izolacja Dn 65 gr. 40 mm

16

1,3 mb

Rura osłonowa stalowa Dn 200 L=7,8 m x 2

17

15,6 mb
Płozy typu BR” 13 elementy H=25mm

18

16 kpl.
Manszety typu „N” 150 x 200 wymiary A=162; B=225; H=75

19

4 kpl.
Przyłącze do budynku nr C od pkt. 19 do pkt. Bud.C
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Symbol
katalogowy

Lp.

Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne

Ilość, szt

1

R-65/140

Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm.impuls. 50/125 L=12m

2

K-65/90

Kolano preizolowane z inst. alarm.impuls. 65/140 90o

3

MDPW-140

4

( L1/L2 = 1,0mx1,0m); 2,5Dz

3 szt.
2 szt.

Zespół złącza termokurczliwe usieciowane radiacyjnie 140

6 kpl.

Poduszka piankowa 1000x250x40 mm

12 szt.

5

P-140

Pierścień gumowy P-140

6

E-140

Zakończenie rurociągu endcap E-140

7

T-150

Taśma ostrzegawcza

2 szt.
2 szt.
38,0 mb

ELEMENTY UKŁADU ALARMOWEGO

8

Puszka pomiarowa

1 kpl.

9

Kable przyłączeniowe instalacji alarmowej w potrójnej izolacji 3x1,5m

2 kpl.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIEPREIZOLOWANYCH SIECI , URZĄDZEŃ I ARMATURY

Zawór odcinający kulowy Dn65

10
11
12
13
14
15
16
17

WGC140

Przejście szczelne 140
Kolana hamburskie stalowe Dn65
Rura stalowa Dn 65
Izolacja Dn 65 gr. 40 mm

2 szt.
2 szt.
2 szt.
1,8 mb
1,8 mb

Rura osłonowa stalowa Dn 200 L=7,0 m x 2
14,0 mb
Płozy typu BR” 13 elementy H=25mm
16 kpl.
Manszety typu „N” 150 x 200 wymiary A=162; B=225; H=75
4 kpl.

2.0. Obliczenia wydłużeń cieplnych.
2.1. Założenia do obliczeń.
Wydłużenie cieplne:

dL=α [Td-Tm] x L - (FxL2) / (2xExA) [m]

α = 1,22 x 10 -5
Td = 90

[1/OC]
[OC]

Tm - 10
5

E = 2,1 x 10
L
A
F = (1+Ko)/2 x π x D x H x ς x μ
μ = 0,4
ς = 18 000
D
H
Ko = 0,6

- współczynnik rozszerzalności liniowej
- temperatura robocza

[OC]

- temperatura montażu
2

[N/mm ]
[m]
[mm2]
[N/m]
[N/m3]
[m]
[m]

-

moduł sprężystości
długość odcinka
powierrzchnia przekroju rury
siła tarcia
współczynnik tarcia międzu gruntem, a płaszczem rury
gęstość materiału przykrywającego
średnica zewnętrzna rury
głębokość ułożenia do osi rury
współczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego

O

O

C

mm

m

m

UPS0 – 2 – 3 – UPS1
"Z"

90

10

150/250

71,9

30,70

90

10

150/250

69,0

UPS1 – 4 - UPS2
"L"

90

10

150/250

90

10

150/250

UPS2 – 5 – 6 - UPS3
"Z"

90

10

90

10

UPS3 – 7– 8 – 9 – 10 UPS4
"U"

90

10

90
90

H

A

V

F

ΔL

ΔL1

ΔL2

Δ1

Δ2

m

m

m2

N/m2

N/m

m

m

m

0,250

0,1683

1,394

0,002065

19856,30328

5455,519326

0,024

0,024

0,009

0,002

0,024

0,024

3,08

2,29

10,25

0,250

0,1683

1,452

0,002065

20682,46224

5682,5065

0,009

0,024

0,009

0,009

0,004

0,010

2,01

69,0

10,25

0,250

0,1683

1,452

0,002065

20682,46224

5682,5065

0,009

93,3

13,50

0,250

0,1683

1,075

0,002065

15312,429

4207,089868

0,012

150/250

93,3

13,50

0,250

0,1683

1,075

0,002065

15312,429

4207,089868

0,012

2,19

150/250

70,4

66,85

0,250

0,1683

1,425

0,002065

20297,871

5576,840057

0,036

3,73

150/250

70,4

66,85

0,250

0,1683

1,425

0,002065

20297,871

5576,840057

0,036

3,73

10

150/250

93,6

46,65

0,250

0,1683

1,071

0,002065

15255,45252

4191,43558

0,035

10

150/250

93,6

46,65

0,250

0,1683

1,071

0,002065

15255,45252

4191,43558

0,035

0,035

0,015

0,003

0,035

0,035

90

10

150/250

114,1

15,95

0,250

0,1683

0,879

0,002065

12520,58148

3440,029762

0,015

0,035

0,015

0,015

0,006

90

10

150/250

114,1

15,95

0,250

0,1683

0,879

0,002065

12520,58148

3440,029762

0,015

0,015

0,002

0,003

90

10

150/250

58,9

2,00

0,250

0,1683

1,702

0,002065

24243,49224

6660,899493

0,002

0,015

0,002

0,004

90

10

150/250

58,9

2,00

0,250

0,1683

1,702

0,002065

24243,49224

6660,899493

0,002

0,002

0,010

0,017

90

10

150/250

107,2

10,55

0,250

0,1683

0,935

0,002065

13318,2522

3659,189792

0,010

0,002

0,010

0,010

90

10

150/250

107,2

10,55

0,250

0,1683

0,935

0,002065

13318,2522

3659,189792

0,010

90

10

150/250

88,3

19,50

0,250

0,1683

1,135

0,002065

16167,0762

4441,904186

0,017

90

10

125/225

73,1

20,00

0,225

0,1397

1,135

0,001539

16167,0762

3997,713767

0,017

0,017

0,005

0,002

0,018

0,018

2,43

90

10

125/225

74,7

5,45

0,225

0,1397

1,112

0,001539

15839,46144

3916,702828

0,005

0,017

0,005

0,005

0,006

0,008

1,29

90

3916,702828

C

m

PRZYJĘTO

ILOŚĆ PODUSZEK

DZ

ILOŚĆ WARSTW P

DZP

ILOŚĆ WARSTW Z

L

2

Lmax

C=
(1,5*ET/fd)1/2x(DZxΔL)1/

tm

DŁUGOŚĆ
RAMION
KOMPENSACJI

ΔL1=1,2*
(1,5*ET/fd)1/2x(DZxΔ2)1/2

td

OBIEKT

SIEĆ
CIEPLNA
ŚREDNICA
"D"

ΔL=(ΔL12+ΔL22)0,5

UKŁAD '"L"

Grubość ułożenia poduszek ΔL/0,70

Obliczenia Projekt budowlano budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańsku

Z

P

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

0,035

2

1

10

4

14

0,015

1

1

4

4

1,90

0,013

1

1

4

4

8

2,19

0,018

1

1

4

4

8

SIEĆ PKT. 0 DO 41

UPS4 – 11 - UPS5

"L"

UPS5 – 11' - UPS5'
"L"
UPS5' – 12 - UPS6

"L"

UPS6 – 13 - UPS7

"L"

UPS7 – 16 – 17 - UPS8
"Z"

2,66

8

0,018

1

1

4

4

8

0,051

2

1

10

4

14

0,051

2

1

10

4

14

3,68

0,050

2

1

10

6

16

3,71

0,050

2

1

14

6

20

0,016

2,50

0,023

1

1

6

4

10

0,029

0,029

3,38

0,042

2

1

10

0,025

0,025

3,15

0,036

2

1

10

6

16

0,004

0,017

2,61

0,025

1

1

6

4

10

0,000

0,010

1,97

0,014

1

1

4

4

8

1,96

0,014

1

1

4

4

8

0,024

1

1

6

4

10

2,98

2,58
1,67

16

0,026

1

1

4

4

8

0,007

1

1

2

2

4

10

125/225

74,7

5,45

0,225

0,1397

1,112

0,001539

15839,46144

0,005

0,005

0,036

0,013

0,005

0,014

90

10

125/225

75,3

59,10

0,225

0,1397

1,102

0,001539

15697,02024

3881,48068

0,036

0,005

0,036

0,038

0,002

0,038

3,53

0,055

2

1

10

6

16

UPS9 – 20 - UPS10
"L"

90

10

100/200

68,9

64,30

0,200

0,1143

1,102

0,001252

15697,02024

3450,205049

0,035

3,04

0,050

2

1

10

4

14

90

10

100/200

73,3

5,05

0,200

0,1143

1,036

0,001252

14756,90832

3243,568449

0,005

1,12

0,007

1

1

2

2

4

UPS10 – 21 - UPS11
"L"

90

10

100/200

73,3

5,05

0,200

0,1143

1,036

0,001252

14756,90832

3243,568449

0,005

1,12

0,007

1

1

2

2

4

90

10

100/200

78,0

30,00

0,200

0,1143

0,974

0,001252

13873,77288

3049,455279

0,024

2,52

0,034

2

1

6

2

8

UPS7 – 14 - 14.1
"L"

90

10

150/250

88,3

16,00

0,250

0,1683

1,135

0,002065

16167,0762

4441,904186

0,014

1,59

0,020

1

1

4

4

8

90

10

65/140

67,4

3,00

0,140

0,0761

0,858

0,000667

12221,45496

1880,39306

0,003

0,71

0,004

0

0

0

0

0

14– 14.1 - UPS14.1
"Z"

90

10

65/140

68,6

3,00

0,140

0,0761

0,843

0,000667

12007,79316

1847,519056

0,003

0,71

0,004

0

0

0

0

0

90

10

65/140

68,4

5,30

0,140

0,0761

0,846

0,000667

12050,52552

1854,093857

0,005

0,94

0,007

1

1

2

2

4

UPS14.1 – 14.3 - BUD.A
"L"

90

10

65/140

68,4

5,30

0,140

0,0761

0,846

0,000667

12050,52552

1854,093857

0,005

0,005

0,005

0,001

0,005

0,005

0,95

0,007

1

1

2

2

4

90

10

65/140

58,6

5,30

0,140

0,0761

0,986

0,000667

14044,70232

2160,917899

0,005

0,005

0,005

0,005

0,001

0,005

0,95

0,007

1

1

2

2

4

UPS7 – 15 - 15.1
"L"

90

10

125/225

73,1

11,10

0,225

0,1397

1,135

0,001539

16167,0762

3997,713767

0,010

1,33

0,014

1

1

2

2

4

90

10

65/140

62,6

4,00

0,140

0,0761

0,923

0,000667

13147,32276

2022,84708

0,004

0,82

0

0

0

15 – 15.1 - UPS15.1
"Z"

90

10

65/140

59,1

4,00

0,140

0,0761

0,979

0,000667

13944,99348

2145,576697

0,004

0,82

0,005

0

0

0

0

0

90

10

65/140

80,1

11,50

0,140

0,0761

0,722

0,000667

10284,25464

1582,335419

0,010

1,36

0,015

1

1

2

2

4

UPS15.1 – 15.3 - BUD.B
"L"

90

10

65/140

80,1

11,50

0,140

0,0761

0,722

0,000667

10284,25464

1582,335419

0,010

0,010

0,003

0,000

0,011

0,011

1,37

0,015

1

1

2

2

4

90

10

65/140

101,4

2,65

0,140

0,0761

0,570

0,000667

8119,1484

1249,212173

0,003

0,010

0,003

0,003

0,002

0,003

0,75

0,005

0

0

0

0

0

UPS9 – 19 - 19.1
"L"

90

10

100/200

61,3

17,80

0,225

0,1143

1,102

0,001252

15697,02024

3881,48068

0,015

1,63

0,021

1

1

4

4

8

90

10

65/140

69,8

1,50

0,140

0,0761

0,829

0,000667

11808,37548

1816,836651

0,001

0,51

0,002

0

0

0

0

0

19 – 19.1 - BUD.C
"L"

90

10

65/140

68,9

1,50

0,140

0,0761

0,839

0,000667

11950,81668

1838,752654

0,001

0,51

0,002

0

0

0

0

0

90

10

65/140

63,8

9,10

0,140

0,0761

0,906

0,000667

12905,17272

1985,589875

0,008

1,21

0,012

1

1

2

2

UPS8 – 18 - UPS9

"L"

2,15

6

0,020

0,74

0,005
0,98

1

1

0

0

2

2

4

4

294
Dane:

L1

42,2

34,9

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2

23,4

30,7

td

90

temperatura robocza

UPS00

D1

225

tm

10

temperatura montażu

-7,29 D2

250

ET

2,04

współczynnik sprężystości podłużnej

fd

190

αt

0,0000122

współczynnik rozszerzalności liniowej

zredukowana wytrzymłość obliczeniowa stali

UPS7

L1

5,2

19,5

L

długość odcinka

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2

34,3

20,0

A

powierzchnia przekroju rury

D1

250

F

siła tarcia

14,26 D2

225

L1

μ

0,35

γ

1,1

współczynnik tarcia między płaszczem rury a gruntem
gęstość materiału przykrywającego

UPS9

41,4

59,1

DZP

średnica zewnętrzna rury

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2

82

64,3

H

głębokość ułożenia do osi rury

D1

225

17,71 D2

200

KO

0,6

π

3,14

g

9,81

ρ

1650

współczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego

gęstość gruntu zasypowego
0

O

O

C

mm

m

m

UPS0 – 2 – 3 – UPS1
"Z"

70

10

150/250

71,9

30,70

70

10

150/250

69,0

C

DZP

DZ

H

A

V

F

ΔL

ΔL1

ΔL2

Δ1

Δ2

m

m

m2

N/m2

N/m

m

m

m

0,250

0,1683

1,394

0,002065

19856,30328

5455,519326

0,016

0,016

0,007

0,001

0,017

0,017

2,55

1,92

10,25

0,250

0,1683

1,452

0,002065

20682,46224

5682,5065

0,007

0,016

0,007

0,007

0,003

0,007

1,71

m

ILOŚĆ WARSTW P

L

2

Lmax

C=
(1,5*ET/fd)1/2x(DZxΔL)1/

tm

DŁUGOŚĆ
RAMION
KOMPENSACJI

ΔL1=1,2*
(1,5*ET/fd)1/2x(DZxΔ2)1/2

td

OBIEKT

SIEĆ
CIEPLNA
ŚREDNICA
"D"

ΔL=(ΔL12+ΔL22)0,5

UKŁAD '"L"

Grubość ułożenia poduszek ΔL/0,70

Obliczenia Projekt budowlano budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Raciborskiego w Pruszczu Gdańsku

P

szt.

szt.

SIEĆ PKT. 0 DO 41

UPS1 – 4 - UPS2
"L"

70

10

150/250

69,0

10,25

0,250

0,1683

1,452

0,002065

20682,46224

5682,5065

0,007

1,63

70

10

150/250

93,3

13,50

0,250

0,1683

1,075

0,002065

15312,429

4207,089868

0,009

1,87

UPS2 – 5 – 6 - UPS3
"Z"

70

10

150/250

93,3

13,50

0,250

0,1683

1,075

0,002065

15312,429

4207,089868

0,009

1,87

70

10

150/250

70,4

66,85

0,250

0,1683

1,425

0,002065

20297,871

5576,840057

0,019

2,75

UPS3 – 7– 8 – 9 – 10 UPS4
"U"

70

10

150/250

70,4

66,85

0,250

0,1683

1,425

0,002065

20297,871

5576,840057

0,019

2,75

70

10

150/250

93,6

46,65

0,250

0,1683

1,071

0,002065

15255,45252

4191,43558

0,023

3,02

70

10

150/250

93,6

46,65

0,250

0,1683

1,071

0,002065

15255,45252

4191,43558

0,023

0,023

0,011

0,002

0,024

0,024

70

10

150/250

114,1

15,95

0,250

0,1683

0,879

0,002065

12520,58148

3440,029762

0,011

0,023

0,011

0,011

0,004

70

10

150/250

114,1

15,95

0,250

0,1683

0,879

0,002065

12520,58148

3440,029762

0,011

0,011

0,001

0,002

0,021

70

10

150/250

58,9

2,00

0,250

0,1683

1,702

0,002065

24243,49224

6660,899493

0,001

0,011

0,001

0,003

70

10

150/250

58,9

2,00

0,250

0,1683

1,702

0,002065

24243,49224

6660,899493

0,001

0,001

0,007

70

10

150/250

107,2

10,55

0,250

0,1683

0,935

0,002065

13318,2522

3659,189792

0,007

0,001

0,007

70

10

150/250

107,2

10,55

0,250

0,1683

0,935

0,002065

13318,2522

3659,189792

0,007

70

10

150/250

88,3

19,50

0,250

0,1683

1,135

0,002065

16167,0762

4441,904186

0,012

70

10

125/225

73,1

20,00

0,225

0,1397

1,135

0,001539

16167,0762

3997,713767

0,012

0,012

0,004

0,001

0,013

0,013

2,05

70

10

125/225

74,7

5,45

0,225

0,1397

1,112

0,001539

15839,46144

3916,702828

0,004

0,012

0,004

0,004

0,004

0,006

1,11

70

3916,702828

UPS4 – 11 - UPS5

"L"

UPS5 – 11' - UPS5'
"L"
UPS5' – 12 - UPS6

"L"

UPS6 – 13 - UPS7

"L"

UPS7 – 16 – 17 - UPS8
"Z"

0,024

1

4

0,011

1

4

0,010

1

4

0,013

1

4

0,013

1

4

0,028

1

4

0,028

1

4

0,033

1

6

3,05

0,034

1

6

0,012

2,12

0,017

1

4

0,021

2,89

0,031

1

6

0,018

0,019

2,70

0,027

1

6

0,013

0,003

0,013

2,24

0,018

1

0,007

0,000

0,007

1,69

0,011

1

4

1,68

0,010

1

4

0,018

1

4

2,08
2,20

2,19
1,42

0,018

1

4

0,005

1

2

10

125/225

74,7

5,45

0,225

0,1397

1,112

0,001539

15839,46144

0,004

0,004

0,022

0,008

0,004

0,009

70

10

125/225

75,3

59,10

0,225

0,1397

1,102

0,001539

15697,02024

3881,48068

0,022

0,004

0,022

0,023

0,001

0,023

2,65

0,033

1

6

UPS9 – 20 - UPS10
"L"

70

10

100/200

68,9

64,30

0,200

0,1143

1,102

0,001252

15697,02024

3450,205049

0,019

2,25

0,027

1

4

70

10

100/200

73,3

5,05

0,200

0,1143

1,036

0,001252

14756,90832

3243,568449

0,004

0,97

0,005

1

2

UPS10 – 21 - UPS11
"L"

70

10

100/200

73,3

5,05

0,200

0,1143

1,036

0,001252

14756,90832

3243,568449

0,004

0,97

0,005

1

2

70

10

100/200

78,0

30,00

0,200

0,1143

0,974

0,001252

13873,77288

3049,455279

0,017

2,10

0,024

1

2

UPS7 – 14 - 14.1
"L"

70

10

150/250

88,3

16,00

0,250

0,1683

1,135

0,002065

16167,0762

4441,904186

0,010

1,35

0,015

1

4

70

10

65/140

67,4

3,00

0,140

0,0761

0,858

0,000667

12221,45496

1880,39306

0,002

0,61

0,003

0

0

14– 14.1 - UPS14.1
"Z"

70

10

65/140

68,6

3,00

0,140

0,0761

0,843

0,000667

12007,79316

1847,519056

0,002

0,61

0,003

0

0

70

10

65/140

68,4

5,30

0,140

0,0761

0,846

0,000667

12050,52552

1854,093857

0,004

0,81

0,005

1

2

UPS14.1 – 14.3 - BUD.A
"L"

70

10

65/140

68,4

5,30

0,140

0,0761

0,846

0,000667

12050,52552

1854,093857

0,004

0,004

0,004

0,001

0,004

0,004

0,82

0,005

1

2

70

10

65/140

58,6

5,30

0,140

0,0761

0,986

0,000667

14044,70232

2160,917899

0,004

0,004

0,004

0,004

0,001

0,004

0,82

0,005

1

2

UPS7 – 15 - 15.1
"L"

70

10

125/225

73,1

11,10

0,225

0,1397

1,135

0,001539

16167,0762

3997,713767

0,007

1,14

0,010

1

2

70

10

65/140

62,6

4,00

0,140

0,0761

0,923

0,000667

13147,32276

2022,84708

0,003

0,70

0,004

0

0

15 – 15.1 - UPS15.1
"Z"

70

10

65/140

59,1

4,00

0,140

0,0761

0,979

0,000667

13944,99348

2145,576697

0,003

0,70

0,004

0

0

70

10

65/140

80,1

11,50

0,140

0,0761

0,722

0,000667

10284,25464

1582,335419

0,008

1,16

0,011

1

2

UPS15.1 – 15.3 - BUD.B
"L"

70

10

65/140

80,1

11,50

0,140

0,0761

0,722

0,000667

10284,25464

1582,335419

0,008

0,008

0,004

0,001

0,008

0,008

1,17

0,011

1

2

70

10

65/140

101,4

5,30

0,140

0,0761

0,570

0,000667

8119,1484

1249,212173

0,004

0,008

0,004

0,004

0,001

0,004

0,84

0,006

1

2

UPS9 – 19 - 19.1
"L"

70

10

100/200

61,3

17,80

0,225

0,1143

1,102

0,001252

15697,02024

3881,48068

0,011

1,37

0,015

1

4

70

10

65/140

69,8

1,50

0,140

0,0761

0,829

0,000667

11808,37548

1816,836651

0,001

0,44

0,002

0

0

19 – 19.1 - BUD.C
"L"

70

10

65/140

68,9

1,50

0,140

0,0761

0,839

0,000667

11950,81668

1838,752654

0,001

0,44

0,002

0

0

70

10

65/140

63,8

9,10

0,140

0,0761

0,906

0,000667

12905,17272

1985,589875

0,006

1,03

0,009

1

2

UPS8 – 18 - UPS9

"L"

Dane:

1,11

4

UPS00

αt
td

0,0000122

współczynnik rozszerzalności liniowej

70

temperatura robocza

tm

10

temperatura montażu

ET

2,04

współczynnik sprężystości podłużnej

0,013

0,64

0,84

L1

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2
D1
#ADR!

D2

1

2

fd

zredukowana wytrzymłość obliczeniowa stali

UPS7

L

długość odcinka

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2

A

190

powierzchnia przekroju rury

F

siła tarcia

μ

0,35

γ

1,1

L1
D1
#ADR!

D2

współczynnik tarcia między płaszczem rury a gruntem
gęstość materiału przykrywającego

UPS9

DZP

średnica zewnętrzna rury

X=0,5*(L2-D1/D2*L1)L2

H

głębokość ułożenia do osi rury

KO

0,6

π

3,14

g

9,81

ρ

1650

L1
D1

współczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego

gęstość gruntu zasypowego
0

#ADR!

D2

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0013, Obręb 13

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G1
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

Adres / Położenie

Powierzchnia
[ha]

5

203/10

Pruszcz Gdański ul.Obrońców
Pokoju

0.4889

Użytek i klasa bonitacyjna
Użytek

Pow. [ha]

Bp

0.4889

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00045345/0

Identyfikator: 220401_1.0013.AR_5.203/10; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -;
Wartość: -; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.4889

ha

Słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 12.6661 (dwanaście hektarów sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden metrów
kwadratowych)
Nr działki
203/10

Informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymogów rozporządzenia lub standardów technicznych
nie spełnia standardów technicznych: pole powierzchni działki;

Oznaczenia użytków i klas
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0013, Obręb 13

................................................................
.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G4
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
siedziba: ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

Adres / Położenie

Powierzchnia
[ha]

5

1/83

Pruszcz Gdański, ul.Cicha

0.7865

Użytek i klasa bonitacyjna
Użytek

Pow. [ha]

RIIIa

0.7865

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00040519/6

Identyfikator: 220401_1.0013.AR_5.1/83; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -;
Wartość: -; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.7865

ha

Słownie: siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych
Oznaczenia użytków i klas
RIIIa - Grunty orne

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0013, Obręb 13

................................................................
.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G610
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

Adres / Położenie

Powierzchnia
[ha]

5

1/84

Pruszcz Gdański, ul.Cicha

0.1581

Użytek i klasa bonitacyjna
Użytek

Pow. [ha]

dr

0.1581

Nr KW lub inne dokumenty

104689

Identyfikator: 220401_1.0013.AR_5.1/84; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -;
Wartość: -; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1581

ha

Słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 0.1667 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0006, Obręb 6

................................................................
.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G5
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
SKARB PAŃSTWA - AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
siedziba: ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

2

4/11

Adres / Położenie

Pruszcz Gdański, ul.Prof.Mariana
Raciborskiego

Powierzchnia
[ha]

8.2580

Użytek i klasa bonitacyjna
Użytek

Pow. [ha]

S-RII
S-RIIIa
S-RIIIb
S-RIVa
S-RVI

0.0042
3.1402
4.1807
0.7975
0.1354

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00040519/6

Identyfikator: 220401_1.0006.AR_2.4/11; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -;
Wartość: -; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:

8.2580
ha
osiem hektarów dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt metrów
Słownie:
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 8.6396 (osiem hektarów sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć metrów
kwadratowych)
Oznaczenia użytków i klas
S-RII - Sad
S-RIIIa - Sad
S-RIIIb - Sad
S-RIVa - Sad
S-RVI - Sad

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0006, Obręb 6

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G56
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
GMINA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

2

4/4

Adres / Położenie

Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna

0.1984

Użytek

Pow. [ha]

dr

0.1984

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00104689/5

Identyfikator: 220401_1.0006.AR_2.4/4; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -; Wartość:
-; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.1984

ha

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.
Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 0.7724 (siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe)
Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0006, Obręb 6

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G98
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

2

Nr działki

Adres / Położenie

4/10

Pruszcz Gdański, ul. Henryka
Arctowskiego

Powierzchnia
[ha]

Użytek i klasa bonitacyjna

0.7757

Użytek

Pow. [ha]

S-RII
S-RIIIa
S-RIIIb
S-RIVa

0.0355
0.2502
0.4730
0.0170

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00296750/6

Identyfikator: 220401_1.0006.AR_2.4/10; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -;
Wartość: -; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: Uwagi: Wyłączenie z produkcji użytków rolnych S-RII o powierzchni 0,0355ha; S-RIIIa o powierzchni 0,2502ha oraz S-RIIIb o powierzchni
0,4730ha.

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.7757

ha

Słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych
Oznaczenia użytków i klas
S-RII - Sad
S-RIIIa - Sad
S-RIIIb - Sad
S-RIVa - Sad

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Nr kancelaryjny: 1929/2020

Województwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obręb ewidencyjny:

STAROSTA GDAŃSKI
UL WOJSKA POLSKIEGO 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

pomorskie
gdański
220401_1, Miasto Pruszcz Gdański
220401_1.0007, Obręb 7

.....................................................................................................
(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
sporządzono dnia: 01-07-2020 12:40:41

Nr jednostki rejestrowej: G60
Osoby: 1
Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej / instytucji
Migała Jacek Marek (Jerzy, Alicja)
adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 83-000 Pruszcz Gdański

1/1
własność

Działki ewidencyjne: 1
Arkusz

Nr działki

Adres / Położenie

Powierzchnia
[ha]

1

4/9

Gdańska

0.0561

Użytek i klasa bonitacyjna
Użytek

Pow. [ha]

B

0.0561

Nr KW lub inne dokumenty

GD1G/00030549/2

Identyfikator: 220401_1.0007.AR_1.4/9; Działka objęta formą ochrony przyrody: -; Rejestr zabytków: -; Data wpisu do rejestru zabytków: -; Wartość:
-; Data określenia wartości: -; Rejon statystyczny: UWAGA: Działka zabudowana budynkami: 201.

Razem powierzchnia działek [ha]:

0.0561

ha

Słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych
Oznaczenia użytków i klas
B - Tereny mieszkaniowe

Dokument został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.
Weryfikacji podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Pruszcz Gdański, dnia 01.07.2020 r.

Anna Słomińska
01-07-2020

01-07-2020

.............................................................................

...............................................................................................

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Naśladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

RE: Uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy u...

1z2

Temat: RE: Uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Raciborskiego
Nadawca: <p.tolkin@atolstudio.pl>
Data: 24.02.2021, 07:49
Adresat: 'Małgorzata Ziółkowska-Pamuła' <m.ziolkowska@opoczta.pl>
Kopia: 'Rafał Otlewski' <handlowy@pec-pruszcz.pl>
Nie mamy zastrzeżeń.
From: Małgorzata Ziółkowska-Pamuła <m.ziolkowska@opoczta.pl>
Sent: Monday, February 22, 2021 3:21 PM
To: p.tolkin@atolstudio.pl
Cc: Rafał Otlewski <handlowy@pec-pruszcz.pl>
Subject: Fwd: Uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Raciborskiego

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w zeszłym tygodniu i przesłanego PZT z siecią
ciepłowniczą z dnia 04.02.br proszę o informację, czy akceptują Państwo projektowanie sieci
ciepłowniczej na osiedlu przy ul. Raciborskiego do punktu 22 (czyli za zakres budowy budynku C).
Ze względu na brak informacji od Państwa do dnia dzisiejszego wszelkie prace projektowe
ciepłociągu zostały wstrzymane, bardzo proszę o informację, abym mogła kontynuować projekt
sieci ciepłowniczej.
Pozdrawiam
Małgorzata Ziółkowska-Pamuła
MP Instal Monika Papierowska
ul. Jabłoniowa 15A/15
80-175 Gdańsk
mobile: +48 605 950 046
mailto: m.ziolkowska@opoczta.pl

--- Treść przekazanej wiadomości --Temat:Uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Raciborskiego
Data:Thu, 4 Feb 2021 12:56:01 +0100
Nadawca:Małgorzata Ziółkowska-Pamuła <m.ziolkowska@opoczta.pl>
Adresat:p.tolkin@atolstudio.pl
Kopia:Rafał Otlewski <handlowy@pec-pruszcz.pl>

W nawiązaniu do przesłanych materiałów w załączeniu przesyłam aktualny PZT z sieci ciepłowniczą wraz z
przyłączami przy ul. Raciborskiego. Dorysowane jest przyłącze do budynku C. Proszę o uzgodnienie trasy lub
ewentualne uwagi.
Jeszcze jedno pytanie: Czy tak jak narysowałam sieć aż do pkt. 22 jest to możliwe do zrealizowania w tym
projekcie, czy PZT budynków będzie dalej ulegało zmianie, czy projektowaniu budynków D, E, F. Chciałabym jak
najwięcej wykonać zakresu pracy projektowej w pierwszym etapie. Bardzo proszę o informację.
-Pozdrawiam
Małgorzata Ziółkowska-Pamuła
MP Instal Monika Papierowska

13.07.2021, 22:21

RE: Uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy u...

2z2

ul. Jabłoniowa 15A/15
80-175 Gdańsk
mobile: +48 605 950 046
mailto: m.ziolkowska@opoczta.pl

13.07.2021, 22:21

GKiK-RUDP.6630.1.682.2021

Pruszcz Gdański, dn. 08.06.2021 r.
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.682.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 08.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) i Zarządzenia nr 101/2020 Starosty Gdańskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Wnioskodawca:
Inwestor:

Przewodniczący:

sieć ciepłownicza z przyłączami
Miasto Pruszcz Gdański, Obręb 13, dz.: 1/83 ark.5, 1/84 ark.5, 203/10
ark.5, Obręb 6, dz.: 4/4 ark.2, 4/10 ark.2, 4/11 ark.2, 4/12 ark.2, 4/13
ark.2, ul. Raciborskiego
PAPIEROWSKA MONIKA
ul. Jabłoniowa 15A/15A, 80-175 Gdańsk
PRUSZCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZE "PEC"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
ul. Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Sposób przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wpływu:

24.05.2021 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp.

Nazwa instytucji

Stanowisko

Imię i nazwisko

Sposób uczestnictwa

Uwagi

uczestnika

1

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku,
Gazownia w Pruszczu Gdańskim,
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono, uwagi zgodnie z załączonym uzgodnieniem
PSG sp. z o.o. nr 3202/BR/OTI/2021 z dnia 23.03.2021

Krzysztof Chruszczewski

2

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie ze stanowiskiem nr 18/33MMD/2021/B z dnia
18.03.2021

Robert Banaszewski

3

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.,
81-855 Sopot,
ul. Rzemieślnicza 17/19
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jan Mazur

Bez uwag

Strona 1 z 5
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4

NETIA S.A.,
80-397 Gdańsk,
ul. Arkońska 6A/4
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Krzysztof Osiecki
- prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej
niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze
szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia
S.A. (usługa płatna);
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy
zabezpieczyć zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel.
+48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia
roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A.;
- zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

5

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"WIK",
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 1
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgadnia się przedłożoną dokumentację zgodnie z
uzgodnieniem nr UT/20/2021 z dnia 29.03.2021

6

Gmina Miejska Pruszcz Gdański,
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 20

7

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,
ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Maja Łuczyńska

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
1. Multimedia Polska sp. z o.o. uzgadnia przebieg
tytułowego projektu wyznaczając następujące
uwarunkowania:
W kanalizacji teletechnicznej należącej do Multimedia
Polska sp. z o.o. znajdują się kable światłowodowe i
koncentryczne. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu
kanalizacji teletechnicznej muszą być prowadzone pod
nadzorem służb technicznych MMP. Ustalamy strefę
ochronną o wielkości 2m z każdej ze stron naszych
urządzeń, w której prace należy prowadzić ręcznie.
Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń należy
ustalić na podstawie wykopów kontrolnych. Wykonawca
powiadomi pisemnie z 30-dniowym wyprzedzeniem, o
zamiarze rozpoczęcia prac celem przekazania placu
budowy. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć
urządzenia przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami. Przed zasypanie
zgłosić je do odbioru. Multimedia Polska sp. z o.o. nie
będzie ponosić kosztów przebudowy i poziomowania
swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości
terenu wynikłych z realizacji projektu. Multimedia Polska
sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę do
prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość
uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci.
Wszelkie koszty związane z ewentualnymi awariami sieci
na skutek prowadzonych prac pokryje Inwestor. W
przypadku powstania awarii Inwestor i Wykonawca
zobowiązany jest do udzielenia pomocy materialnej i
sprzętowej w celu jak najszybszego usunięcia awarii oraz
poinformowania odbiorców o przyczynie awarii.

Miłosz Kobusiński
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2. W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdują się kable
światłowodowe i koncentryczne będące własnością
Multimedia Polska S.A. Dla tego też na etapie
wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni
przed ich rozpoczęciem. W miejscach występowania sieci
teletechnicznej prace wykonać ręcznie zgodnie z
obowiązującymi normami i zachowaniem szczególnych
środków ostrożności. Kosztami za ewentualne uszkodzenie
kabli własności Multimedia Polska S.A. zostanie obciążony
wykonawca robót.
Powiadomienie proszę przesłać na adres:
MULTIMEDIA POLSKA
Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna
ul. T. Wendy 7/9 , 81-341 Gdynia
mail: m.szalas@multimedia.pl , tel. 691767299
mail: m.studzinski@multimedia.pl , tel. 661405568
8

ABAKS Sp. z o.o. Sp. k.,
83-032 Pszczółki, Skowarcz, ul. Gdańska 82
elektroniczny

9

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 110

10 EXATEL S.A.,
04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Łukasz Wąsowski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
Bartosz Borowski
1. Na ul. prof. Mariana Raciborskiego oraz ul. Cichej w m.
Pruszcz Gdański znajduje się linia światłowodowa OTK DT
0212 w relacji Tczew – Gdańsk. Linię stanowi rurociąg
kablowy złożony z dwóch rur RDHPE 40/3,7. Rurociąg
zakopany jest na głębokości 1m. Kabel zaciągnięty jest
zaciągnięty do rury RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z
zielonym paskiem, rura czarna z niebieskim paskiem
stanowi rurę rezerwową. Nad rurociągiem kablowym w
połowie głębokości ułożona jest taśma ostrzegawcza z
napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”. Na rurach
HDPE położono przewód lokalizacyjny XzTKMxpw 2x2x0,6
wyprowadzony na słupkach betonowych typu SOP.
2. Koszty zabezpieczenia linii światłowodowej nie mogą
obciążać Exatel S.A.; inwestor
zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych
roszczeń finansowych klientów
firmy Exatel S.A. za przerwy w transmisji wynikające z
uszkodzenia linii światłowodowej podczas w/w budowy.
3. Nadzór nad pracami związanymi z budową w/w linii w
rejonie zbliżenia i skrzyżowania z w/w linią światłowodową
należy zlecić do Grupy Światłowodowej Exatel S.A.
- kontakt do Kierownika Grupy - Tomasz Rosiak - tel.
697050934;
email: tomasz.rosiak@exatel.pl.
4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy
wyznaczyć trasę i głębokość ułożenia kabla
światłowodowego w miejscach skrzyżowania i zbliżenia z
projektowaną siecią ciepłowniczą. Wyznaczenie trasy
należy zlecić do Exatel S.A.
5. Zabezpieczenie rurociągu kablowego należy wykonać
zgodnie z normą ZN-96 TP S.A. – 004.
6. Po zakończeniu prac zostanie przekazana do Exatel S.A.
dokumentacja powykonawcza przeprowadzonych zmian.
7. O terminie prac i zabezpieczenia linii światłowodowej
Dział Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostępowych Exatel S.A. zostanie powiadomione
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przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym
rozpoczęciem robót.
Wszelkie zapytania w powyższych sprawach należy
kierować do naszego pracownika
Bartosza Borowskiego, tel. 223450682, email:
bartosz.borowski@exatel.pl.
11 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.,
80-433 Gdańsk, ul. Biała 1 b
elektroniczny
12 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe,
61-704 Poznań,
ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny: Centrum Badawcze
Polskiego Internetu Optycznego
61-139 Poznań,
ul. Jana Pawła II 10
elektroniczny
13 JPK Jarosław Paweł Krzymin
ul. Jodłowa 9, 83-010 Straszyn

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Uzgodniono pozytywnie
Marek Kuberka
W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia
światłowodowa, w której IChB PAN PCSS posiada
częściowy udział. Linia serwisowana jest przez firmę
EXATEL - firma ta powinna wypowiedzieć się w tej sprawie

Uczestnik nieobecny na naradzie

14 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Sołtysiak

15 Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
"PEC" Sp. z o.o.,
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Tysiąclecia 16
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Kamil Kowalczyk

16 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Oddział w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz,
ul. Marszałka Focha 16
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wiśniewski

17 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim Wydział Infrastruktury:
18 "Vectra Investments” Sp. z o.o. Spółka Jawna
z siedzibą w Warszawie,
00-113 Warszawa,
ul. Emilii Plater 53,
Adres do korespondencji: 81-525 Gdynia,
Al. Zwycięstwa 253,
elektroniczny

19 PAPIEROWSKA MONIKA
ul. Jabłoniowa 15A/15A, 80-175 Gdańsk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
Dokumentację projektową uzgadniamy przy spełnieniu
warunków:
• Przed rozpoczęciem należy zweryfikować rzeczywisty
przebieg trasowy firmy Vectra.
• Infrastrukturę Vectry należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem zgodnie z normami branżowymi lub
przebudować zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
• W rejonie zbliżenie się do infrastruktury Vectra prace
należy wykonywać ręcznie.
• W przypadku uszkodzenia infrastruktury Vectry koszty
naprawy ponosi Inwestor.

Jakub Kacynel

Uczestnik nieobecny na naradzie
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20 RUDP- Przewodniczący narady
koordynacyjnej
- p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
elektroniczny

Paulina Oliferuk
- StarNet Telecom Sp. z o.o., Volta Communications Sp. z
o.o., Logitus Sp z o.o. (gestorzy sieci telekomunikacyjnych)
- przedstawiciele nie stawili się na naradę koordynacyjną
- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestników
narady koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT
zostanie zaktualizowana o lokalizację projektowanych sieci
uzbrojenia terenu będących przedmiotem niniejszej
narady

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paulina Oliferuk;
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Data: 2021.06.14 09:50:43 CEST
..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Stanowiska uczestników narady zawarte w protokole za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały wyrażone w
Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.
2. Informację o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły oraz adnotację o uzgodnieniu treści
protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawarł w
protokole przewodniczący narady koordynacyjnej, pełniący jednocześnie funkcję protokolanta.
3. Nieobecność na naradzie podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu będącej przedmiotem narady.
4. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracą swoją
aktualność, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie
wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)
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Dokument podpisany przez Paulina Oliferuk; Starostwo
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Data: 2021.06.14 09:54:48 CEST

Signature Not
Verified
Dokument podpisany
przez Monika
Jadwiga Papierowska
Data: 2021.05.26
06:06:18 CEST

Projekt budowlany budowy osiedlowej sieci

MP INSTAL

ul. Cicha

Projekt zagospodarowania

Dokument podpisany przez Paulina Oliferuk;
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Data: 2021.06.14 09:55:39 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Monika Jadwiga
Papierowska
Data: 2021.05.26 06:07:10
CEST

Projekt budowlany budowy osiedlowej sieci

MP INSTAL

ul. Cicha

Projekt zagospodarowania

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-G36-RD3-LJ5 *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0590/03
adres zamieszkania ul.Jabłoniowa 15A/15, 80-175 Gdańsk
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2021.06.11 14:54:07 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-D6R-AUQ-DEZ *

Pani Małgorzata Anna Ziółkowska-Pamuła o numerze ewidencyjnym POM/IS/0154/11
adres zamieszkania ul. Podkomorzego 5 f/59, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2021.03.09 15:45:20 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi
§ 32. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 19.MW/U
obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia niniejszego paragrafu.
2. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy
usługowej: usługi publiczne, usługi komercyjne, rzemiosło usługowe.
3. Formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne:
a) lokalizacja usług w budynku mieszkalnym wyłącznie w parterze oraz pod
warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów
ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku mieszkalnego,
b) obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie (place zabaw i gier oraz
urządzenia sportowe, place gospodarcze) oraz niezbędne sieci i urządzenia
sieciowe infrastruktury technicznej;
2) wykluczone:
a) lokalizację garaży wolnostojących,
b) lokalizacja nowych sieci napowietrznych,
c) tymczasowe obiekty budowlane.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nakaz lokalizacji jednego szpaleru drzew liściastych przy zachodniej
granicy terenu;
2) dopuszcza się realizację garaży podziemnych poza obrysem rzutu budynku, nie
większych jednak niż 50% powierzchni zabudowanej pod warunkiem całkowitego
zagłębienia w gruncie.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust.
3.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej: 1500 m²;
2) szerokość frontów nowo wydzielanych działek: min. 30,0 m;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: w granicach 45 - 90
stopni;
4) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu,
b) intensywność zabudowy:
- dla zabudowy mieszanej i mieszkaniowej: dla kondygnacji nadziemnych:
minimalna – 0,1, maksymalna – 1,6, dla kondygnacji podziemnych: minimalna:
0,0, maksymalna – 0,4,
- dla zabudowy usługowej: dla kondygnacji nadziemnych: minimalna – 0,1,
maksymalna – 1,2, dla kondygnacji podziemnych: minimalna: 0,0, maksymalna
– 0,4,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40 %,
e) formy zabudowy: budynki wielorodzinne wolnostojące,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania:
- 1 mp na 1 mieszkanie,
- 1 mp/40 m² powierzchni użytkowej usługi, z zapewnienia miejsc postojowych
na terenie działki zwalnia się usługi o powierzchni użytkowej do 40 m²,
- obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki,
g) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: wyliczone zgodnie z § 15, jednak
nie mniej niż 1 mp,
h) gabaryty obiektów:
- minimalna wysokość zabudowy: 6,0 m,
- maksymalna wysokość zabudowy: w zabudowie mieszanej i mieszkaniowej
14,0 m (nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne), w zabudowie usługowej 11,0
m (nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne),
- geometria dachu: dachy płaskie, dachy strome: symetryczne dwuspadowe,
jednolite bez wypiętrzeń lukarn kąt nachylenia połaci dachowej 30o- 45o,
pokrycie dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze cegły, obowiązuje
jednakowa forma nachylenia dachu dla całej strefy wydzielonej w planie,
i) szerokość elewacji frontowej od strony ulicy Raciborskiego: minimalna – 10,0
m, maksymalna – 100 m, obowiązuje zasada (dla elewacji dłuższych niż 30 m),
rozczłonkowania frontowej fasady budynku na odcinki nieprzekraczające 30 m
z tolerancją do 20%, z cofnięciem jej lica w głąb działki na min. 1,5 m, wskazana
transparentność elewacji (w części bądź całości),
j) szerokość dróg wewnętrznych komunikacji kołowej min. 5,0 m.
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) w wyznaczonej rysunku planu strefie sanitarnej od cmentarza, wyznaczonej
poprzez odległość do 50,0 m od terenu cmentarza, w której ustala się zakaz lokalizacji
zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów
żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności, lokalizacji
studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych, zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi cmentarzy,
2) w wyznaczonej na rysunku planu strefie sanitarnej od cmentarza położonego na
terenie, określonej poprzez odległość do 150,0 m od terenu cmentarza, ustala się
wymóg podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających
z wody, zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi cmentarzy.
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenu: z terenu 29.KDL;
2) w zakresie zaopatrzenia w media:
a) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub/i ze źródeł
indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi,
c) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
d) zaopatrzenie w energię cieplną – z sieci ciepłowniczej lub z mini - systemów
ciepłowniczych lub/i ze źródeł indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi
dotyczącymi gospodarki energetycznej i ochrony środowiska (w tym odnawialnych
źródeł energii),
e) zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych
kablowych, lub/i bezprzewodowo,

f) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
g) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – po podczyszczeniu
w separatorach do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym na rowie Rotmanka,
h) gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji
odpadów; gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.
9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Ustala się stawkę w wysokości 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi
§ 39. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 29. KDL ,
obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia niniejszego paragrafu.
2. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, droga lokalna.
3. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 18 m;
2) przekrój – 2 x 3,5 m, droga rowerowa, chodnik dwustronny;
3) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń.
4. Powiązania z układem zewnętrznym: do dróg zbiorczych tereny nr 26.KDZ.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust.
3.
5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
b) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: wyliczone zgodnie z § 15, jednak
nie mniej niż 1 mp;
2) zakaz lokalizacji zabudowy;
3) zakaz obiektów tymczasowych.
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: Nie dotyczy.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) dla chodników usytuowanych bezpośrednio przy jezdni ustala się zastosowanie
przegrodzeń lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu;
2) należy zastosować przegrody (np. w postaci pasa zieleni, lub innych elementów)
pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem;
3) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy
o drogach publicznych;
4) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub/i ze źródeł
indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi;
6) gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji
odpadów; gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych;
7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - z utwardzonych powierzchni dróg
i miejsc postojowych dla samochodów po podczyszczeniu do stopnia zapewniającego
spełnienie wymagań określonych przepisami szczegółowymi do odbiorników
gruntowych bądź systemu kanalizacji deszczowej.
8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Teren własności gminnej, nie dotyczy.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi
§ 40. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 30. KDL ,
obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia niniejszego paragrafu.
2. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, droga lokalna.
3. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak w stanie istniejącym;
2) przekrój – 2 x 2,5 m, droga rowerowa, chodnik dwustronny;
3) dostępność do terenów przyległych – dopuszcza się zjazdy do zabudowy
projektowanej w przypadku braku dostępu z innej drogi pod warunkiem łączeniach
ich minimum jeden zjazd zbiorczy do dwóch posesji.
4. Powiązania z układem zewnętrznym: do dróg zbiorczych tereny nr 26.KDZ.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust.
3.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
b) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: wyliczone zgodnie z § 15, jednak
nie mniej niż 1 mp;
2) zakaz lokalizacji zabudowy;
3) zakaz obiektów tymczasowych.
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: Nie dotyczy.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) dla chodników usytuowanych bezpośrednio przy jezdni ustala się zastosowanie
przegrodzeń lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu;
2) należy zastosować przegrody (np. w postaci pasa zieleni, lub innych elementów
pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem;
3) lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy
o drogach publicznych;
4) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub/i ze źródeł
indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi;
6) gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji
odpadów; gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych;
7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - z utwardzonych powierzchni dróg
i miejsc postojowych dla samochodów po podczyszczeniu do stopnia zapewniającego
spełnienie wymagań określonych przepisami szczegółowymi do odbiorników
gruntowych bądź systemu kanalizacji deszczowej.
8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Teren własności gminnej, nie dotyczy.

§ 47
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.02.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Cicha.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia:
a) ścieżka rowerowa,
b) chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dopuszcza się zjazdy do zabudowy projektowanej w przypadku braku dostępu
z innej drogi pod warunkiem łączeniach ich minimum jeden zjazd zbiorczy do
dwóch posesji,
b) skrzyżowanie z ulicą Raciborskiego oznaczoną na rysunku planu jako KD.01.L.
postuluje się urządzić jako rondo,
c) skrzyżowania z pozostałymi ulicami lokalnymi i dojazdowymi zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.02.L.
§ 48
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.03.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Sportowa.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 16,0 m,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia:
a) ścieżka rowerowa,

b) chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dopuszcza się zjazdy do zabudowy istniejącej,
b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.03.L.
§ 49
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD. 04.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Wojska Polskiego;
2) inne zasady zagospodarowania:
a) rezerwacja terenu, oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne
1.1. dla Kanału Raduni.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) Ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe;
4) ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków i jego otoczenia:
a) obiektem wpisanym do rejestru zabytków województwa pomorskiego jest Kanał
Nowej Raduni wraz z groblami, zabudową i zielenią - decyzja nr rej. 848 z dnia
18.05.1981r., oznaczony na rysunku planu,
b) zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi konieczne jest zachowanie przebiegu
Kanału Nowej Raduni na całej jego długości w obrębie granic miasta,
c) wszelkie działania w obrębie kanału i jego bezpośredniego otoczenia w pasie 10
m od korony brzegu, w tym w zakresie obiektów budowlanych oraz zieleni
wymagają pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku;
5) dla terenu Kanału Nowej Raduni stanowiącego korytarz osnowy ekologicznej,
obowiązuje:
a) bezwzględne utrzymanie istniejącej zielni,
b) zachowanie rzeźby terenu.
4. STAWKA PROCENTOWA:

1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.04.L.
§ 52
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.07.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Obrońców Wybrzeża.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.07.L.
§ 53
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.08.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Obrońców Wybrzeża.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe.

4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.08.L.
§ 56
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.11.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Obrońców Pokoju.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego
terenu elementarnego KD.11.L.
§ 58
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.13.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym – ulica Obrońców Pokoju.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,

b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla
całego terenu elementarnego KD.13.L.
§ 62
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.17.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewień za wyjątkiem wycinki w celach bezpieczeństwa ruchu
oraz niezbędnych cięć sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 18m,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 3 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia:
a) ścieżka rowerowa,
b) chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania z ulicami oznaczonymi na rysunku planu jako KD.02.L.02,
KD.22.L skanalizowane,
c) skrzyżowania z pozostałymi ulicami zwykłe;
4) wyznacza się strefę ochrony archeologicznej oznaczoną na rysunku planu
symbolem A2. W strefie tej obowiązuje:
a) wszelkie zainwestowanie terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzających
badań archeologicznych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany,
b) wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji należy uzgodnić
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla
całego terenu elementarnego KD.17.L.
§ 63
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.18.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15m,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 3 m,
d) przebieg ulicy dostosować do ulicy położonej na terenie KD.04.L zgodnie
uchwałą nr XLVIII/375/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Pruszcz Gdański rejon ulicy Raciborskiego;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla
całego terenu elementarnego KD.18.L.
§ 64
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.19.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15m,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 3 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe;
4) wyznacza się strefę ochrony archeologicznej oznaczoną na rysunku planu
symbolem A2.
W strefie tej obowiązuje:
a) wszelkie zainwestowanie terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzających
badań archeologicznych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany,
b) wszelkie prace ziemne związane z realizacją inwestycji należy uzgodnić
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. STAWKA PROCENTOWA:

1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla
całego terenu elementarnego KD.19.L.
§ 67
Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego KD.22.L
1. PRZEZNACZENIE TERENU:
1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie
zabudowanym.
2. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
3. INNE USTALENIA STANOWIĄCE:
1) obowiązuje zachowanie następujących parametrów:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 15m,
b) przekrój ulicy „L”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa
c) minimalna szerokość pasów ruchu: 2,50 m;
2) ustala się następujące elementy wyposażenia: chodnik dwustronny;
3) ustala się dostępność:
a) dostępność bez ograniczeń,
b) skrzyżowania zwykłe.
4. STAWKA PROCENTOWA:
1) ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla
całego terenu elementarnego KD.22.L.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi
§ 33. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu 20.ZC
obowiązują ustalenia ogólne oraz ustalenia niniejszego paragrafu.
2. Przeznaczenie terenu: teren cmentarza.
3. Formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nakaz:
a) wyodrębnienia fizycznego podstref: ZP2, ZP3, ZP4 – zieleni parkowej, 21.KP
i 22.KP – parkingów,
b) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić obiekty o funkcji:
administracyjno - socjalnej, gospodarczej, kaplicy – domu przedpogrzebowym,
zlokalizowanych w liniach nieprzekraczalnej zabudowy na wyznaczonym na
rysunku planu placu,
2) dopuszczenie:
a) lokalizacja obiektów handlu stałego kwiatami i asortymentu cmentarnego (zakaz
handlu płytami nagrobnymi) oraz stoiska handlu tymczasowego wyłączenie
w wyznaczonych na rysunku planu strefach handlu kwiatami,
b) obiekty i urządzenia towarzyszące oraz niezbędne sieci i urządzenia sieciowe
infrastruktury technicznej,
3) zakaz:
a) lokalizację garaży wolnostojących,
b) lokalizacja nowych sieci napowietrznych.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Ustala się główne elementy kompozycji i zagospodarowania cmentarza:
a) główne osie kompozycyjne cmentarza (aleje) , szerokość ciągu
komunikacyjnego 5,0 m i 2,0 m,
b) centralny plac osadzony na głównej osi kompozycyjnej, powiązany z oczkiem
wodnym,
c) południowy plac z kaplicą stanowiącą dominantę kompozycyjną osadzoną na
placu zamykającym oś główną, prowadzącą od bramy wejściowej,
d) plac wschodni osadzony na skrzyżowaniu osi kompozycyjnych,
e) wyznaczenia parceli pochówkowych w maksymalnych granicach stref
pochówków w oparciu o przedstawione na rysunku planu główne osie
kompozycyjne cmentarza oraz wyznaczone place,
f) zagospodarowania terenu kolumbarium w miejscu oznaczonym na rysunku
planu,
g) podstrefy ZP2 o szerokości minimum 20,0 m z dwoma szpalerami drzew, a
podstref ZP3 i ZP4 o szerokości 7,0 m z jednym rzędem drzew, jako ekranów
różnorodnej zieleni izolacyjnej w tym zimozielonej,
h) zachowania i ukształtowania istniejącego oczka wodnego,
i) w miejscach skrzyżowań głównych osi kompozycyjnych z poprzecznymi zaleca
się lokalizację wyznacznika, jako elementu identyfikującego dane miejsce
w przestrzeni za pomocą pionowego elementu, wyróżnieniem posadzki,
artystycznym środkiem wyrazu,
j) zespoły usługowe - mogą być wpisane w ogrodzenie cmentarza w strefach
wejściowych; architektura obiektów o szczególnych wymogach, zharmonizowana

z otoczeniem; funkcja usługowa wyłącznie z zakresu obsługi cmentarza oraz usługi
handlu drobnymi akcesoriami cmentarnymi (za wyjątkiem płyt nagrobnych),
kwiaciarnia,
k) wymóg usytuowania w obiektach kubaturowych cmentarnych i w obiektach
stref wejściowych szaletów publicznych;
2) ustala się nakaz:
a) dostosowania zespołu cmentarnego dla osób niepełnosprawnych oraz
zachowania wymogów przeciwpożarowych i obrony cywilnej,
b) opracowanie specjalistycznych projektów zieleni, posadzki, małej architektury
i oświetlenia oraz oprawy architektonicznej punktów poboru wody,
c) przy wyznaczaniu pól na pochówki tradycyjne należy przeprowadzić
odpowiednie regulacje stosunków wodnych w celu trwałego obniżenia poziomu
wody gruntowej,
d) spójnej architektury dla realizowanych w obrębie cmentarza budynków:
- ujednoliconej geometrii i pokrycia dachu,
- ujednoliconej stylistyki z użyciem materiałów takich jak: drewno,
kamień/piaskowiec, granit, wapień, wyprawy tynkarskie/ceramiczne
o szlachetnych fakturach, tynk, beton, szkło, metal, elementy ślusarskie – stal,
żelazo kute, stal nierdzewna,
- wspólnej kolorystyki elewacji w jasnych odcieniach: beżu, szarości, grązu,
czerni, bieli, oliwki, błękitu, maksymalnie 3 barwy, zharmonizowane
z kolorystyką naturalnych materiałów,
e) w nawierzchniach chodników, placów i przejazdów należy stosować materiały
o szlachetnych fakturach (bruk, kamień, płyty o fakturach naturalnych materiałów,
kostka betonowa typu starobruk);
3) dopuszcza się realizację inwestycji etapowo;
4) ustala się lokalizację miejsc parkingowych w podstrefie 21.KP i 22.KP;
5) w podstrefie 22.KP ustala się nakaz usytuowania w obiektach kubaturowych
szaletów publicznych;
6) nakaz dostosowania parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz zachowania
wymogów przeciwpożarowych i obrony cywilnej.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
figurującego w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych: AZP 13-44/53,
dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust.2. Granice strefy określone na
rysunku planu;
2) obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust. 3.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: nieprzekraczalne – obligatoryjne i nieprzekraczalne - jak na
rysunku planu,
b) intensywność zabudowy: minimalna – nie ustala się, maksymalna – 0,1,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy: w strefach handlu kwiatami dla każdego
obiektu handlowego stałego - nie więcej niż 60 m², łącznie dla obiektów o funkcji
administracyjno - socjalnej, gospodarczej, kaplicy domu przedpogrzebowym - 300
m²,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20 %,

e) formy zabudowy: obiekty o funkcji administracyjno - socjalnej, gospodarczej,
kaplicy – domu przedpogrzebowym - wolnostojące, obiekty handlu stałego
(zlokalizowane przy wejściu na cmentarz) wkomponowane w ogrodzenie i bramę,
f) minimalna liczba miejsc do parkowania: wymagane miejsca parkingowe
zlokalizowane będą w podstrefach 22.KP, 21.KP, i 45.KDD,
g) minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: wyliczone zgodnie z § 15, jednak
nie mniej niż 1 mp,
h) gabaryty obiektów:
- minimalna wysokość zabudowy: 6,0 m,
- maksymalna wysokość zabudowy: w strefach handlu kwiatami dla obiektów
handlowego stałego nie więcej niż 5,0 m, dla obiektów o funkcji
administracyjno - socjalnej, gospodarczej, kaplicy – domu przedpogrzebowym
nie więcej niż 9,0 m (nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne),
- geometria dachu: dachy płaskie, dachy strome, symetryczne, dwuspadowe,
jednolite bez wypiętrzeń obowiązuje jednakowa forma nachylenia dachu dla
całej strefy wydzielonej w planie,
i) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się,
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) lokalizacja inwestycji możliwa tylko w przypadku spełnienia warunków zawartych
w rozporządzeniu w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są
odpowiednie na cmentarze;
2) ustala się wymóg przeprowadzenia szczegółowych badań podłoża gruntowego
i warunków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) na terenie zabrania się przechowywania artykułów żywności, lokalizacji studni,
źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi cmentarzy;
4) ustala się wymóg podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków
korzystających z wody, zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi cmentarzy;
5) ustala się wkomponowanie w cmentarz wartościowych drzew, należy zachować
min. 20% istniejącego na terenie zadrzewienia (nie wliczając pokazanych na rysunku
planu istniejących alei do adaptacji), będącego terenem żerowiskowym dla ptaków
i płazów objętych ochroną gatunkową;
6) ewentualną wycinkę drzew należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków.
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenu: z terenu 45.KDD, 29.KDL, 30.KDL, z ulicy
Obrońców Pokoju;
2) w zakresie zaopatrzenia w media:
a) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej lub/i ze źródeł
indywidualnych, zgodnych z przepisami odrębnymi,
c) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
d) zaopatrzenie w energię cieplną – ze źródeł indywidualnych, zgodnych
z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki energetycznej i ochrony
środowiska (w tym odnawialnych źródeł energii),
e) zaopatrzenie w łączność telekomunikacją – z sieci telekomunikacyjnych
kablowych, lub/i bezprzewodowo,

f) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
g) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – po podczyszczeniu
w separatorach do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym na rowie Rotmanka,
h) gospodarka odpadami - wywóz do przypisanej gminie regionalnej instalacji
odpadów; gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno się odbywać zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.
9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Nie dotyczy teren komunalny.
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