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Rejestr zgłoszonych uwag/propozycji w ramach zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno  

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) 

 

Lp. Zgłaszający 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Rozmieszczenie projektów należałoby zilustrować na załączniku graficznym,  

co pozwoliłoby ocenić stopień koncentracji przyszłych działań rewitalizacyjnych  

i powiązań przestrzennych między nimi. 

Uwaga została uwzględniona. 

W części III, rozdział 2 pkt 2.3. GPR 

uzupełniono mapę z poglądową lokalizacją 

planowanych do realizacji projektów 

podstawowych pn. „Rozmieszczenie 

przestrzenne projektów podstawowych  

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji”. 

2.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Należałoby rozważyć włączenie do Gminnego Programu Rewitalizacji działań  

w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych w rejonach: Placu Kościuszki,  

Placu Zamkowego i Placu Strażackiego wraz z łączącymi je ciągami pieszymi poprzez 

wymianę posadzki i wyposażenie w obiekty stylowego oświetlenia i małej architektury. 

Tego typu działania stanowią katalizator pobudzający aktywność zarówno mieszkańców 

obszaru jak i osób prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą i społeczną,  

a także podnoszą atrakcyjność terenu dla samych mieszkańców i osób go odwiedzających. 

Uzyskanie efektu podwyższenia standardu przestrzeni publicznej w wyniku działań 

rewitalizacyjnych zwiększa poziom identyfikacji mieszkańców miasta z tym obszarem. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

 Uwaga częściowo uwzględniona w projekcie 

podstawowym nr 5 oraz w poz. 5 

przedsięwzięć uzupełniających.   

3.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Komisja wskazuje na narzędzia określone w ustawie o rewitalizacji dotyczące Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, jako te, których użycie w znakomity sposób może zwiększyć 

efektywność przeprowadzenia programu rewitalizacji. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Wskazane narzędzie zostało ujęte w GPR 

jako możliwość jego wykorzystania przy 

wdrażaniu procesu rewitalizacji. Zgodnie  
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z dyspozycją niniejszej ustawy ustanowienie 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji wraz  

ze szczegółowym zakresem jej regulacji 

będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady 

Miejskiej w Opocznie, która zostanie podjęta 

na wniosek Burmistrza Opoczna. Jednak 

możliwość ustanowienia SSR pozostaje jako 

opcja, która zostanie zrealizowana, o ile 

wystąpią czynniki potwierdzające zasadność 

tej decyzji w kontekście optymalnego 

wykorzystania jej narzędzi. 

4.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Komisja wnioskuje o rezygnację z projektu podstawowego nr 11 ze względu  

na nieopłacalność przedsięwzięcia w formie zapisanej w projekcie programu rewitalizacji, 

a w zamian przystąpienie do realizacji celu publicznego w ramach społecznego 

budownictwa czynszowego na tym obszarze (wykorzystanie narzędzi przewidywanych 

dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji) i realizowanego w oparciu o miejscowy plan 

rewitalizacji. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zakres zaproponowany przez Komisję 

znacznie wydłuża czas i zwiększa koszty 

przedsięwzięcia. 

5.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Komisja wnioskuje o ponowne przeanalizowanie kwestii budowy nowego budynku 

„Muzeum Płytki Ceramicznej” w następujących aspektach: 

- lokalizacji – kontrowersyjna z punktu widzenia sąsiedztwa budynku zamku, 

- nazwy – zbyt powszechna i nie dodająca prestiżu instytucji, 

- przeznaczonych środków – zbyt duża kwota w stosunku do nakładów przewidzianych  

na pozostałe projekty podstawowe. 

Komisja wnosi o rozważenie możliwości zlokalizowania muzeum w już istniejącej 

zabudowie na obszarze rewitalizacji. 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

W związku z decyzją rozstrzygającą 

dotyczącą powyższej uwagi dodano zapis  

w zakresie rzeczowym zadania wskazujący 

na możliwość „remontu i zaadaptowania 

budynku do pełnienia funkcji muzeum”. 

6.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Przeanalizowania wymaga opis stanu istniejącego obiektów i użycia właściwych 

sformułowań technicznych. 
Uwaga nie została uwzględniona. 
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7.  

Gminna Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna 

w Opocznie 

Przeredagowania wymaga zapis zawarty na str. 18 i 19 projektu GPR o treści:  

„Z diagnozy w zakresie sfery społecznej zawartej w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Opoczno16 wynika, że w związku ze zmianami ustrojowymi, 

społecznymi i gospodarczymi zauważalne jest rozwarstwienie społeczeństwa i zubożenie 

części mieszkańców Opoczna. Pomocy potrzebują głównie rodziny, w których występuje 

ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, wielodzietność oraz alkoholizm lub narkomania. 

Wszystkie te patologie społeczne stanowią zagrożenie dla dalszego rozwoju społeczno- 

-gospodarczego gminy”. 

Uwaga została uwzględniona. 

8.  

Polska Spółka Gazownicza 

sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy  

w Łodzi 

Strona 89, tabela 11 przedmiotowego opracowania ppkt 5  

 

5) przyłączenie budynku do istniejącej sieci gazu ziemnego na warunkach określonych 

przez właściciela sieci gazowej. Sieć gazowa znajduje się w ul. Szpitalnej dz. 475. 

Zasilenie od dz. 475 do 523/2 i 523/1.  

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zakład Gazowniczy sugeruje umieszczenie  

w dokumencie zbyt dokładnych zapisów. 

Dokument ten nie może zawierać tak 

szczegółowych danych. Dopiero na etapie 

sporządzania dokumentacji technicznej 

zadania należy podać konkretne, dokładne 

zapisy dotyczące m.in. sieci gazowej  

do której należy dokonać przyłączenia 

danego budynku. 

9.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) 

Treść opracowania jest trudna do oceny, ze względu na łączenie ogólnych zagadnień 

strukturalnych z problemami dotyczącymi pojedynczych budynków. Rozpoznanie 

budynków jest w części obiektów mało systematyczne (np. analiza drobnych detali jak 

rynny czy kaloryfery z jednoczesną oceną części struktury budowlanej, w tym elementów 

konstrukcji całego budynku). Należy przy tym zaznaczyć, że budynki zabytkowe 

wymagają odrębnego, szczegółowego potraktowania, z wykonaniem stosownych badań 

architektonicznych, konserwatorskich, archeologicznych. Ogólna formuła opracowania 

nie powinna być miejscem definiowania szczegółowych prac remontowych w zabytkach, 

wskazując jedynie istnienie problemu i potrzebę jego rozwiązania. Projekt zbyt pobieżnie 

odnosi się do rozwiązań urbanistycznych i zieleni urządzonej. Rozwinięcia wymaga 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

wykonana została w oparciu o dostępne 

dane/informacje (w tym dokumentację 

techniczną dotyczącą konkretnych obiektów) 

w celu pokazania skali i charakteru potrzeb 

rewitalizacyjnych w zakresie sfery 

technicznej. Największe znaczenie ma jednak 

analiza problemów społecznych, dlatego  

jest to głównym zakres opisów zawartych  
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zwłaszcza analiza sylwety miasta z rozproszoną, współczesną zabudową i obiektami 

przemysłowymi o znacznej skali, które konkurują z tradycyjną zabudową i dominantami 

obiektów sakralnych.  

w dokumencie.  

10.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) 

Uporządkować należy przestrzeń ul. 17 stycznia – wtórnie utworzonej arterii przecinającej 

pierwotną strukturę miasta, częściowo odsłaniającej podwórza i budynki oficynowe,  

z zabudową o niskim standardzie architektonicznym. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Ulica 17-stego Stycznia jest drogą 

wojewódzką. Budynki usytuowane przy tej 

drodze w większości (poza budynkiem 

muzeum) stanowią własność prywatną. W 

toku przeprowadzonego otwartego naboru 

fiszek projektowych na projekty planowane  

do realizacji na obszarze rewitalizacji,  

nie wpłynęła żadna informacja dotycząca 

działań planowanych do zrealizowania przez 

właścicieli tych budynków. 

11.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) 

Z uwagi na położenie Opoczna nad rzeką Wąglanką należy wziąć pod uwagę możliwość 

poszerzenia zakresu opracowania o tereny nadrzeczne. Korzystne byłoby 

zagospodarowanie tego obszaru w formie bulwaru z urządzoną zielenią, małą 

architekturą, ścieżkami pieszo-rowerowymi itp. Pozwoliłoby to na wykorzystanie 

naturalnego potencjału miejsca oraz „otwarcie” miasta na dolinę rzeki. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zaproponowane do realizacji działania 

częściowo zawarte są w projekcie 

podstawowym 2, jak również uwzględniono 

je jako element zadań uzupełniających. 

12.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) 

W tekście występują nieścisłości językowe. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Ostatecznie zostanie to uwzględnione  

w dokumentacji technicznej poszczególnych 

działań rewitalizacyjnych. 

13.  
Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

W tekście występują nieścisłości językowe, np.: „wymiana elewacji” (na str. 43)  

zamiast „remont elewacji” 
Uwaga została uwzględniona. 
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14.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków) 

W tekście występują nieścisłości językowe, „Od strony południowej szkoła została 

dobudowana w 2008 r.” (str. 50) – do czego (?) 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono brzmienie zapisu na: 

„Szkoła została rozbudowana w 2008 r.”. 

15.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Łodzi 

(w imieniu 

Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków)  

O ile zakres opracowania dotyczy całej gminy, a nie tylko administracyjnych granic 

miasta Opoczna, należałoby wówczas, włączyć do Gminnego Programu Rewitalizacji 

inne, często zaniedbane obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych z terenu 

gminy, jak: zespoły dworskie w Januszewicach, Zameczku i Mroczkowi Gościnnym, 

obiekty sakralne w Libiszowie i Kraśnicy wraz z otoczeniem oraz układy ruralistyczne 

ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. W miejscowościach tych zachowały się ostatnie 

relikty tradycyjnej zabudowy drewnianej, charakterystycznej dla regionu i ich ochrona  

jest niezbędna w obliczu współczesnych zagrożeń. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Wskazane tereny położone są poza obszarem 

rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Rady 

Miejskiej w Opocznie . 

16.  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego 

(Departament Polityki 

Regionalnej) 

w imieniu 

Zarządu Województwa 

Łódzkiego 

tabela 1 (s.12) 

Biorąc pod uwagę zapisy tabeli 1 (s.12), pragnę zwrócić uwagę, że Program wpisuje się 

także w: 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego: 

Cel główny: Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów 

przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu. 

Kierunek działań: Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa oraz wzrost 

atrakcyjności turystycznej województwa. 

2. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego2020: 

Filar III „Spójność przestrzenna” 

Cel operacyjny 9. Zrównoważony system osadniczy. 

Strategiczny kierunek działań 9.2. Wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu 

przestrzennego. 

Ponadto, w tabeli 1 w części poświeconej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 

2020. Filar II „Spójność społeczna”, wymienia się Cel operacyjny 2. Wysoki poziom 

kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie, podczas gdy w samym 

Uwaga została uwzględniona. 
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dokumencie jest to Cel operacyjny 4. 

17.  Orange Polska S.A. 

Wnosimy o ujęcie w studium: 

1. Możliwości kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej OPL S.A zapewniającej 

pełną obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, a także 

poza tymi obszarami, zgodnie z wyrażonymi przez społeczeństwo lub gospodarkę 

potrzebami. 

2. Usytuowania tej sieci w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszych. 

3. W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi, bezpieczeństwa lub  

innymi wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych, sytuowanie tejże sieci 

poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem odrębnych przepisów  

i po uzgodnieniu z właścicielami terenu. 

4. Możliwości lokalizacji naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń 

telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie lokalizacjach, jako obiektów 

wolnostojących ( na terenie posiadanym lub nabywanym przez gestora sieci). 

5. Dostępu do tych urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji, jak i trybie 

awaryjnym. 

6. Przewidzenia w planowanym zagospodarowaniu, odpowiednich stref i odległości 

ujętych w stosownych normach i przepisach – odnośnie teletechnicznych sieci 

podziemnych i nadziemnych. 

7. Możliwości zmiany sieci nadziemnej na podziemną. 

8. Dopuszczenia do przebudowy istniejących sieci w razie konfliktu z projektowanym 

zainwestowaniem terenów, za zgodą gestora sieci. 

9. Stworzenia warunków przestrzennych dla zachowania ciągłości powyżej 

wymienionych działań w celu umożliwienia budowy społeczeństwa informatycznego, 

uwzględniając potrzeby jego rozwoju gospodarczego, szkolnictwa, handlu  

i swobodnego przepływu informacji, zgodnie z odpowiednimi Dyrektywami 

prawodawstwa Unii Europejskiej. 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zaproponowane zapisy są bardzo 

szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich  

w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

18.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

I Obszar rewitalizacji – opinia PGK w zakresie wodociągów i kanalizacji 

Plac Kościuszki 15 dz. nr 455 obręb 13 „Dom Esterki” 

1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal., mb – 30 (ze stali na PE-HD)  

do wodomierza głównego zlokalizować wewnątrz budynku. Orientacyjny koszt  

– 4.500 zł/netto. 

2) do wymiany przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 150mm z rur kamionkowych  

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zaproponowane działania obejmują okres 

realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo 

szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich  

w dokumencie. 
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(na PVC Ø 160 lub Ø 200 PVC), mb – 28 (wraz z odcinkiem do piwnicy budynku)  

plus 2 szt. st. rew. 

Orientacyjny koszt – 7.500 zł/netto. 

3) wody opadowe z terenu i dachu budynku odprowadzić do kanalizacji deszczowej Ø 

200mm w ul. Inowłodzkiej lub powierzchniowo w kierunku w/w ulicy. 

„Plac Zamkowy” dz. nr 575/2 obręb 13 

1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal., mb – 75 (ze stali na PE-HD)  

na odcinku od Pl. Kościuszki do wysokości dz. nr 575/1 w chodniku wykonać odcinek 

sieci Ø 110 PE-HD mb – 50 wraz z hydrantem p-poż oraz przyłącze do Zamku – Muzeum 

Regionalne o długości 25 mb. Orientacyjny koszt – 17.500 zł/netto. 

2) do przebudowy odcinek kanalizacji deszczowej na terenie Placu Zamkowego  

na dz. nr 622/1, 575/2; długość około 100 mb średnicy Ø 400mm z odprowadzeniem  

wód opadowych z terenu Placu Zamkowego i dachów budynku Muzeum Regionalnego  

i włączeniem do k.d. 800mm. Orientacyjny koszt – 40.000 zł/netto. 

3) na przyłączu k.s. na terenie dz. nr 575/2 przy tarasie budynku na załamaniu k.s. 

wybudować st. rew. Ø 1000 w celu konserwacji i czyszczenia przyłącza kanalizacji 

sanitarnej z budynku Muzeum Regionalnego. Orientacyjny koszt – 2.500 zł/netto. 

„ulica Kołomurna” dz. nr 465, 623 obręb 13 

Jest wymieniona sieć wodociągowa Ø 110 PVC wraz z przyłączem. 

Jest kanalizacja sanitarna Ø 200 kam. Stan techniczny dobry. 

Brak kanalizacji deszczowej – wąska ulica nie ma możliwości technicznych  

do wybudowania. 

Spływ wód opadowych powierzchniowy. 

„parking przy ulicy Szewskiej” dz. nr 582 obręb 13 

1) Działka nr 582 jest wyposażona w dwa przyłącza wodociągowe Ø 50 stal. połączone  

od ul. Szewskiej oraz dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 150 kam. podłączone  

do sieci ulicznej Ø 200mm kamionkowej w ul. Szewskiej. 

2) Na terenie działki znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 100 mm  

z rur betonowych. 

„Plac Kościuszki Nr 20” dz. nr 571, 572 obręb 13 

Uwaga: z mapy PGK wynika, iż dz. nr 571, to jest budynek przy Pl. Kościuszki 1, 

natomiast działka nr 572, to budynek przy ul. Kowalskiego 2. Pl. Kościuszki Nr 20,  

to działka Nr 569. 
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1) do wymiany przyłącze wodociągowe Ø 50mm stal. oc., mb – 12 od sieci Ø 150  

do wodomierza w budynku. Koszt orientacyjny – 2.300 zł/netto. 

2) budynek dz. nr 569 wyposażona w dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 150mm kam. 

Stan techniczny dobry. 

3) wody deszczowe, opadowe i roztopowe można odprowadzić do istniejącego kanału 

deszczowego w ul. Pl. Kościuszki, Kowalskiego lub powierzchniowo. 

19.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

Tab. 6 I obszar rewitalizacji 

„ul. Partyzantów” dz. nr 189/2, 189/3 obręb 13 

„ul. Limanowskiego” dz. nr 330/6 obręb 13 

1) W w/w ulicach znajduje się nowa sieć wodociągowa Ø 160 PVC wraz z przyłączami 

przebiegająca w chodniku od strony zachodniej w ul. Partyzantów oraz w chodniku  

i częściowo w ulicy Limanowskiego od strony północnej. 

W ulicy Partyzantów na wysokości Nr 15 znajduje się zdrój uliczny, jak również 

w ul. Limanowskiego na wysokości Nr 34-36 sprawne technicznie. 

2) W ulicy Partyzantów w osi jezdni umiejscowiona jest kanalizacja sanitarna Ø 200mm  

z rur kamionkowych sprawna technicznie, od strony wschodniej przebiega kanalizacja 

deszczowa Ø 400 i Ø 500mm. 

Należałoby wymienić i uzupełnić – dobudować wpustów ulicznych. 

W części ulicy Limanowskiego od ulicy Partyzantów do ulicy Park Tysiąclecia przebiega  

k. d. Ø 1000mm , stan techniczny dobry. 

Na wysokości ulicy Łaziennej w ulicy Limanowskiego od Nr 14-12 przebiega kan. 

deszczowy Ø 300mm do wymiany, przebudowy. Długość – 80 mb z odprowadzeniem  

do ulicy Łaziennej. 

„ulica Wałowa” dz nr 34/2 obręb 19 

1) W w/w ulicy znajduje się nowo wybudowana sieć wodociągowa Ø 110 PVC  

z przyłączami do posesji na wysokości Zalewu znajduje się jeden zdrój uliczny. 

Uwaga: „Ze względu na teren rekreacyjno-sportowy nie należałoby wybudować 

dodatkowego zdroju ulicznego. 

2) W/w ulica jest wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC. 

Uwaga: Brak stałych punktów (budynku, WC, toalet, natrysków, itp.). 

3) W w/w ulicy brak jest kanału deszczowego wzdłuż ulicy kanał deszczowy Ø 400 

przecina ulicę na wysokości działki nr 22 oraz drugi odc. kanału deszczowego Ø 600 

przecina ulicę Wałową  na wysokości dz. nr 99/5. 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zaproponowane działania obejmują okres 

realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo 

szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich  

w dokumencie. 
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W w/w ulicach wzdłuż ścieżek rowerowych należy uzupełnić, wymienić uzbrojenie wod. 

- kan., t. j. skrzynki uliczne zasuw, włazy żel., st. kan. wyregulować do poziomu terenu 

chodników, jezdni i ścieżek rowerowych. 

Ponadto przed wykonaniem nowych nawierzchni chodników, ulic, skwerów należałoby 

dokonać wymiany lub renowacji sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 

20.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

Wykonane wymiany sieci wodociągowej żeliwnej Ø 150mm kielichowej oraz przyłączy 

wodociągowych z rur stalowych Ø 50mm  zawartych w obszarze objętym rewitalizacją 

centrum Opoczna: 

1) ul. Sobieskiego (od nr 1-5) rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 150 przyłącza – 95 mb 

2) ul. Piaseczna rok budowy 1958 wA 80 żel. mb – 90 przyłącza – 65 mb 

3) ul. Pl. Kościuszki rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 280 przyłącza – 285 mb 

4) ul. Pl. Zamkowy rok budowy 1958 wA 50 żel. mb – 95 przyłącza – 45 mb 

5) ul. Kowalskiego rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 100 przyłącza – 55 mb 

6) ul. Szewska rok budowy 1964 wA 150 żel. mb – 105 przyłącza – 75 mb 

7) ul. Kościelna rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 175 przyłącza – 140 mb 

8) ul. Piwna rok budowy 1958 wA 80 żel. mb – 35 przyłącza – 25 mb 

9) ul. Staromiejska rok budowy 1959 wA 150 żel. mb – 180 przyłącza – 125 mb 

10) ul. Kazimierza Wielkiego rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 150 przyłącza – 35 mb 

11) ul. 17-ego Stycznia rok budowy 1957 wA 150 żel. mb – 70 przyłącza – 35 mb 

Ogółem: mb – 1320 przyłącza – 980 mb 

Prognozowany koszt wymiany sieci wodociągowej to około: 660.000 zł/netto. 

Prognozowany koszt wymiany przyłączy wodociągowych to około: 245.000 zł/netto 

Ogółem: 905.000 zł/netto 

Proponowany termin realizacji: 2019–2022 rok. 

W/w prace należy wykonać przed budową nowych nawierzchni , chodników i ulic. 

Wykonanie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 kamionkowej oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej w zawartym obszarze objętym rewitalizacją centrum Opoczno: 

1) ul. Sobieskiego rok budowy 1968 k.s. Ø 200 kam. mb – 85 przyłącza – 70 mb 

2) ul. Piaseczna rok budowy 1975 k.s. Ø 200 kam. mb – 95 przyłącza – 35 mb 

3) ul. Pl. Kościuszki rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 240 przyłącza – 215 mb 

4) ul. Pl. Zamkowy rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 80 przyłącza – 40 mb 

5) ul. Kowalskiego rok budowy 1966 k.s. Ø 200 kam. mb – 115 przyłącza – 45 mb 

6) ul. Kościelna rok budowy 1963 k.s. Ø 200 kam. mb – 145 przyłącza – 160 mb 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Zaproponowane działania obejmują okres 

realizacji GPR, jednak zapisy są bardzo 

szczegółowe i nie wymagają ujęcia ich  

w dokumencie. 
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7) ul. Szewska rok budowy 1967 k.s. Ø 200 kam. mb – 110 przyłącza – 75 mb 

8) ul. Piwna rok budowy 1970 k.s. Ø 150 kam. mb – 60 przyłącza 20 mb 

9) ul. Kołomurna rok budowy 1970 k.s. Ø 200 kam. mb – 200 przyłącza 120 mb 

10) ul. Kazimierza Wielkiego rok budowy 1969 k.s. Ø 200 kam. mb – 80 przyłącza  

– 30 mb 

11) ul. Staromiejska rok budowy 1970 k.s. Ø 200 kam. mb – 180 przyłącza – 65 mb 

12) Kolektor sanitarny rok budowy 1970 k.s. Ø 500 kam. mb – 2200 od ul. Kuligowskiej 

do Oczyszczalni 

Ogółem: mb – 3590  przyłącza – 875 mb 

Prognozowany koszt renowacji bezwykopowej lub metodą odkrywkową sieci k.s. Ø 200  

– 500mm to około: 2.756.000 zł/netto. 

Prognozowany koszt renowacji przyłączy to około: 263.000 zł/netto. 

Proponowany termin realizacji to lata: 2019–2023. 

 

Burmistrz Opoczna 

 /-/ Rafał Kądziela  

 

 

 


