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1 CZęŚĆ formalno - prawna

§'fAkÓS'fwo vowikf5WE
w MińSku Ma:ł:,()wieckim

ReferatArchiteHury i Budowmctwa
ul. S1:"'óld7.i21C7~ 1, (~,,_['\7iP~,!h\"-'N

1.1 Wykaz uzyskanych wymaganych przepisami decyzji, uzgodnień, pozwoleń lub

opinii.

L.p. Opis dokumentu Wystawca Data
wystawieniaI--

I
Informacja na temat dostępnej mocy

przyłączeniowej na podstawie warunków
przyłączeniowych nr 12fR3/15510 dla Grudzień 2016l podmiotu V grupy przyłączeniowej do Włodzimierz Kruczek

sieci dystrybucyjnej o napięciu

- znamionowym 0,4 kV

Protokół nr G.6630.7.2017 z narady
Referat Geodezyjnej Ewidencji Siecikoordynacyjnej w sprawie sytuowania Mińsk

~\ projektowanych sieci uzbrojenia terenu Uzbrojenia Terenu w Wydziale Geodezji i Mazowiecki
przeprowadzonej na posiedzeniu w Kartografii 18.01.2017 r.
siedzibie Starostwa Powiatowego w 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 3

Mińsku Mazowieckim

W/lOT-4l05.T-2.l370.310116 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
SobiekurskWodnych w Warszawie Oddział Warszawa3 Pismo dotyczące uzgodnienia Inspektorat Otwock w siedzibą w 10.01.2017 r.

projektowanej trasy oświetlenia ulicznego Sobiekurskur--.

WGKI.6853.4.55.2016

Decyzja zezwalająca na lokalizację
oświetleniowej linii napowietrznej oraz Urząd Miejski w Halinowie 05-074 Halinów dnia

4 słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogi Halinów ul Spółdzielcza 1 20.01.2017 r.
gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 68 w miejscowości Halinów, według

lokalizacji wskazanej na mapie PZT

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Mińsk
5 Mapa ruD z uzgodnieniami

Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku MazowieckiMazowieckim 19.12.2016 r.
I 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 3
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Informacja o dostępnej mocy przyłączeniowej.

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego jest instalacją zalicznikową

i stanowi rozbudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia

drogowego wybudowanej na podstawie warunków przyłączeniowych nr 121R3/15510. Moc

przyłączeniowa przydzielona w wymienionych warunkach przyłączeniowych wynosi 7 kW.

1\- oc zainstalowana istniejącej instalacji oświetleniowej wynosi 3.4 kW.

Wobec powyższego istnieje możliwość rozbudowy instalacji oświetleniowej bez ubiegania

si ę o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

mgr inż. Włodzimierz Kruczek.
Uprawnienia budowla~e do,pr~Jektowanla.

bez ograniczeń w speCjalnoswnstalacYJneJ
w zakresie sieci, instalacji i urządzen elektryczny,.;\",

i elektroenergetycznych

!~~o~
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ifAYiÓS1'Wo ~owtA.f6WE
if'.i$kU ;jLowieckim

Mi' s aZQwjec' 2 17-/01-23,xe era firClllm:lI,~! i ./II vwmCfwa
ul. Sl"ółd~ie\C'7:~1. r)"i-i"\71 H, \;,,{''''Stilrosta Miński

05··300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tadeusza Kościuszki 3

PROTOKÓŁ NR G.6630.14.2017
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim

Lo alizacja obiektu: Żwirówka, gmina Halinów, obręb Żwirówka, dz. 141205_2.0017.84

Pr zsdmiot narady koordynacyjnej:
• sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: elektroenergetyczna

Waioskodawca: Einstalprojekt filia Halinów
Pajrtyzancka 22,05-074 Halinów
NIP 7341107748

D ta wpływu wniosku: 2017-01-16

Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT

Lista uczestnikow nara tv oor Ivnacvtnel
Oznaczenje podmiotu· Imię iNazwisko
Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie Karol Frączyk

Stanowisko/uwagi:
Zgłoszono uwagi:
istniejąca droga gminna ma szerokość 2 metrów. wg miejscowego planu -
planowana obustronnie do poszerzenia do 10 metrów. Terenu po obu stoanach

Udzial w narodzie z wykorzystaniem środkówdrogi - R: tereny rolne bez prawa zabudowy. Przebieg wyjeżdżonej jezdni po
terenach rolnych - nie ma znaczenia dla projektu oświetlenia, który ma być komunikacji elektronicznej

zgodny z miejscowym planem. Planowane słupy znajdują się w osi projektowanej
wg. MPZP drogi.

Oznaczenje podmioty- Imię iNazwisko
Orange Polska S.A. Jacek Śnieżek

Stanowisko/uwagi:
Udzial w naradzie z wykorzystaniem środkówProjekt zaakceptowany
komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmiotu' Imię iNazwisko
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki Leon Jurek

Stanowisko/Uwagi:
Udzial w naradzie z wykorzystaniem środkówProjekt zaakceptowany komunikacji elektronicznej

Omoczenie podmjotu- Imię iNazwisko
'r Urząd Miejski w Halinowie Agnieszka Księżopolska

Stanowisko/uwagi:
Udział w naradzie z wykorzystaniem środkówProjekt zaakceptowany komunikacji elektronicznej

Omoczenie podmiotu" Podmiot powiadomiony o naradzie drogą
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział elektroniczną

Warszawa Inspektorat Otwock z siedzibą w Sobiekursku

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrażono stanowiska

Ornoqęnie podmjotu- Imię iNazwisko
) Zakład Komunalny w Halinowie Iwona Zaciek

Stanowisko/uwagi:
Udzial w naradzie z wykorzystaniem środkówProjekt zaakceptowany komunikacji elektronicznej

d k d

vIv naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy:
'Vłodzimierz Kruczek

Uwagi własne:
E:rak uwag.

Z up. Starosty

Krystyna Wilk
Kierownik Referatu GESUT



Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-01-23.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.


Sobiekursk. dnia 10.01.2017 t.W/JOT-410S.T-2.3.3/2017

'-

Einstalprojekt
mgr inż. Włodzimierz Kruczek
Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka
Oddział Halinów ul. Partyzancka 22
05-074 Halinów

Dotyczy naniesienia urządzeń melioracyjnych na obszar planowanej inwestycji
w miejscoiooici Żwirówka gm. Halinów (zgodnie z zaznaczonym obszarem inwestycji na
załaczone] mapie).

w
W odpowiedzi na pismo, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział

arszawie, Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku informuje:

II Na załączonej mapie w skali 1 : 500 wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy rurociągów
drenarskich wykonanych w roku 1989 w ramach zadania inwestycyjnego "Cisie Ib", z podaniem
średnic, oraz kierunku spływu zbieranej wody - zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu
Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.
Rurociągi melioracyjne na terenie, w którym realizowana będzie powyższa inwestycja znajdują się
na głębokości ok. 1,05 m-l ,33 m.
Miejsca kolizji projektowanej trasy napowietrznej linii oświetlenia drogowego z rurociągami
drenarskimi należy zaprojektować tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzeń melioracyjnych.

4. Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostrożności. Trasę napowietrznej linii oświetlenia drogowego należy zaprojektować z zachowaniem
odpowiedniej odległości między rurociągami melioracyjnymi a projektowanym przewodem.
Odległość ta nie może być mniejsza niż 0,5 m (licząc od tworzących).

5. W przypadku niemożności zaprojektowania inwestycji w sposób zapewniający jej bezkolizyjność
z urządzeniami melioracyjnymi, dopuszcza się ich przebudowę, na co zgodnie z ustawą z 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne
we właściwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urządzeń
melioracyjnych należy przesłać do Inspektoratu WZMiUW "IV Otwocku z siedzibą w Sobiekursku
mapę powykonawczą=- celem uaktualnienia ewidencji urządzeń melioracyjnych.

6. Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i ewentualnego uszkodzenia
rurociągów drenarskich obciążą Inwestora.
Integralną częścią pisma jest mapa do celów projektowych z zaznaczoną projektowaną trasą
napowietrznej linii oświetlenia drogowego ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW
w Otwocku.
Urządzenia melioracyjne podlegają ochronie na podstauiie przepisów ustawy Prawo Wodne z
2001 r. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Praioo V(lodne, zgodnie z art. 190 - 194 grozi
kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności. KIEHUV'!NlK it:S '!. :{TORA.TU

W2~'.i'iUW!J1 . twocku

2.

3.

7.
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S'l'AliO§ITv'O POWiA1UWE
w Mińsku Mazowieckim

Referat Architekturtj i Budownictwa
ul. Spółdzielcz" 1.'05-074H~linfw

"

URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

tel. +48 22 1836020; +48227836080; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

.6853.4.4.2017
Halinów, dnia 14 lutego 2017 r.

EINSTALPROJEKT
Włodzimierz Kruczek
Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka

Odpowiadając na pismo z dnia 16 stycznia 2017 L, Urząd Miejski w Halinowie
pozytywnie opmIUJe projektowaną lokalizację napowietrzno-kablowej sieci
elektroenergetycznej oświetlenia drogowego i słupów oświetleniowych, w pasie drogi
minnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 68 i 48 w miejscowości Żwirówka, wg

l kalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego pisma,
Ijod warunkiem:
]. Zachowania obowiązujących przepisów technicznych określonych w §140

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 L

W sprawie umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
związanej z drogą (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

I' Należy unikać lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnią
istniejącą i docelową.
W wyjątkowych przypadkach, gdy podziemną budowlę liniową lokalizuje się poprzecznie
pod drogą, nie może ona zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni
drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
Po zakończeniu ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego należy przywrócić
do stanu poprzedniego: w zakresie robót odtworzeniowych drogi musi się znaleźć
wykonanie nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z kruszywa
betonowego o grubości 22 cm o frakcji 31,5-63 mm, warstwa górna z kruszywa
betonowego o grubości 8 cm o frakcj i 4-31,5, szerokości nie węższej niż była przed
przystąpieniem do robót, o łukowym przekroju poprzecznym oraz o rzędnej niwelety
równej niwelecie drogi, jaka była przed przystąpieniem do robót.

:1. Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych.
(5. Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz

dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia według technologii wymienionej powyżej.

'1. W przypadku wystąpienia kolizji ww. urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas
rozbudowy przedmiotowej drogi gminnej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, właściciel urządzenia - niezwłocznie po wezwaniu
i na własny koszt - dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej infrastruktury.

http://www.halinow.pl
mailto:halinow@halinow.pl


8. Odbiór zajmowanego pasa drogowego nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawiciela
zarządcy drogi.

Jednocześnie informuję, że na podstawie niniejszego pisma Inwestor posiada zgodę
na dysponowanie działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 68 i 48 w miejscowości
Żwirówka.

Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do:
1) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót

budowlanych.
2) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu

budowlanego obiektu lub urządzenia.
3) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego

prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urządzenia.

4) Do wniosku na zajęcie pasa drogi należy załączyć:
a) informację o sposobie zabezpieczenia robót,
b) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1 :500 z zaznaczeniem gramc

i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcie pasa drogowego,
c) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem

zajmowanego odcinka pasa drogowego,
d) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego

w pasie drogowym,
e) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarządcę drogi oraz kopia opinii ZUD

(Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim).
5) Do przestrzegania zapisów ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z poźn, zm.),

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTR2A
~. 2*------------

Adam Sekmistrz

Otrzymuje:
l. Wnioskodawca
2. aJa

W załączeniu: mapa z uzgodnioną lokalizacją.

Sprawę prowadzi:
inspektor ds. dróg Mirosława Gocławska
tel. 022 783 6020 wew. 130





-l.2 Zespół projektowy

Kserokopie:

~ uprawnień budowlanych do projektowania projektanta;

~ zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

projektanta;

~ uprawnień budowlanych do projektowania sprawdzającego;

~ zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

sprawdzającego;
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Kraków, dnia 23 grudnia 2013 r.

lfl'AiUJglWP V6WJAr6.WE
w Mh\sku M;'.if,otv;t:d<in1

Referai Mchit,cktur:V iHlidoWłlictwa
ul Sr.ółdzielcl? 1,05·flTi f'hlin0'N'

MAP OIIBIKK/0054-0337/13

DECYZJA
Na l odstawie art.24 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
bud; wnictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 T., poz. 932 z pćźn: zm.), art, 12 ust. l pkt l i 5, art. 12 ust. 3,
ano 13 ust. l pkt I oraz art, 13 ust. 4 , art. 14 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 f. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.. zm.), § 11 ust.l pkt 1, § 15 i § 24 ust. l rozporządzenia
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w bu downictwie (Dz: U. z 2006 r. Nr 83 paz. 578 z późno zm.) oraz alt. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 f. Kodeks
postę owania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 20J3r., poz. 267 z późno zm.).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że

Pan mgr inż. Włodzimierz Kruczek
urodzony dnia 08.08.1973 f. wNowym Sączu

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0325IPOOE/13

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych. .-

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Włodzimierz
Krucze posiada wymagane prawem wykształcenie ipraktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień
budowlanych w wyżej wymienionej specjalności iuzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczeg( owy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejr zej d~i słuZy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów BudoWnictwa w Warszawie, za pośrednictwem
MałopoJsI [iej Okręgowej l2by Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan ...........: rt:. .

L PrzewotlniczącyOkręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. i I.ygmunt Rawicki

2. Członek Składu Orzekającego
it\i.. St?1\\s\aw C.hrobak



Szczegółowy zakres uprawnień

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

l. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późnozm.), w zakresie objętym wyżej

wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do: ~

1) projektowania. sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

TI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2006 r. Nr 83 pozo578 z późnozm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami

i urządzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

..
Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie

danej specjalności.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

3. Członek Składu Orzekającego
mgr inz, Ryszard Darnijan

························f·········

L Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki

2. Członek Składu Orzekającego
inż, Stanisław Chrobak

ZAZGOONOSC
? nRYG\NAŁ~M"!/f J!vo.- ce. {fJr

OtrŻymują:
l. Pan Włodzimierz Kruczek

Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GFG-88P-X4N *

Pan Włodzimierz Kruczek o numerze ewidencyjnym MAP/IEj0130/14

adres zamieszkania Mszalnica 51, 33-334 Kamionka Wielka

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ul iezpleczenle od odpowiedzialności cywilnej.

NIniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-02-28.

Za iwiadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
WE ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu W dniu 2016-02-15 roku przez:

5tmisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Ztpdnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ele ktronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicżnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu są
/'Ó1/ lRoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoręC2l1ymi.)

* V leryfikaqę poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzi': za pomocą numeru weryflkacyjnego zaświadczenia na
stn nie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontlktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Buv ownlctwa.

http://www.piib.org.pl


URZĄD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydii~ł Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

J f . _ • _

/1 lA::: T-~lZlI~"~ri'l6'"j'}-ł-OPIl:' ;;;;·~-w·_..,
Warnawa. .L.I_ ...•... ~•.:'!... t..•.;..••..\; ....-.~ł~; O c

W Mh',sku I'\,1ql.owie~kim
Referat Architektury iBlItliJwnictwa
ul. Sr>ó!c!?idCla 1, 05-074 Halinów

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Pra-
,.. ,c";'- l ...~$-~ l . . ,,--łt? .:- -.-:wo buiowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .....::...y~:'...~..~..__::....;;_.:::.~._.:::.L...::......::::.,...'::.::'......~.:::L..~._..=~.

us l' l ck t / l;';'" Hri n........~~.. r.:~ _ t_~._ _.. ::.. ::'~40~ __~ .--:..: 0_0 _ _-o , ••• _•••• 0._.. _._ .. .. _._. _ _. . .....•.• __ _ •...........
rozp. ~ inistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie sa-
rnodztelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn, zmianami).

STWIERDZAM

~ __.._ mQi~l§:..1!E~.J;: t.AltY.2-.?:__ę.~ _;].1ę.~<;.~_~~{.~_.. .__._.___ __. __.._ __ _ _ u •••••••• 0_0

urodzclny(a) dnia QJ...JJg'tj.9. ::L.9.5.4 J'.!! w.?.r.§..~.~x.~ę .

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej _ .

........... _ P. I' Q J. ę ~ :t ? Q ! 9 .

w specjalności _.in.? ta 19c:rin9-~g~:y:2.i-..:..~~;'{j}l~.~L:~~._..~.!..k~_~~_ie _~_i,? c.i i in;-:;ta-
lacji ele~trycznycn:

Lns to:!L:! ej i 2 L; 1·:.t r-v cz nvch ,

~~~nvch i kaolaNycb linii eneTfetycznych oraz 3tacji i urz~-...,.1- I - - J

ize~ ~lektroener~etycznych,
2/ ~ budo~nictaie jednOrOdzinnym,

. Z ~mt frmr,kie!JII

rAgr ini.arch. zygD1Yn~cllalowskl
Dyrektor Wydziału Nadzoru

l,}r\)ani5łyc>:.ne"o i Budowlon.go

• J _ '.~ .:_

ZAZGODNOSC
Z O~YG\NALEM

( /) J1-A- us;
/b
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w Mińsku Ma~owie,kint
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-STS-APR-7SK *

Pan JERZ'fSTANISŁAW SZYMCZYKo numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0769/02

adres zarrlieszkania ul. NAGOOZICÓW 2 m 56, 03-188 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpiecz enie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaświadcze nie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wervfikowi nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

MieCZYSła,Grodzki, Przewodniczący RadyMazowieckiej 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
elektręnieme j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfika. :ję poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Pol'kiej Izby Inżynierów Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownict\ a.

..,

http://www,piib.org.pl


STAROSTWO i?L)WIAfbWE
'W Mińsl~llMazowieckim

Referat Arcllitektlir"y iBlId()wn~ct~vtl
ul. Spółdzielcza 1,05-074 Halinów

1.3 Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.2 Prawa Budowlanego oświadczam, że:

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

(OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻWIRÓWKA, ULICA BEZ

l\TAZWY, wykonany w grudniu 2016 r., opracowano zgodnie z wymagarnarm

( bowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Włodzimierz Kruczek
m upr. MAP/0325/POOE/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant:

mgr inż. Włodzimierz Kruczek .
Uprawnienia budowlane doprojektowania.

bez ograniczeń w specjalnOScllnstalacYJneJ
w zakresie sieci, instalacji i urządzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

i~~/t9~
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STAROSTWo POWIATowi
w Mińsku Ma:;;owieckim

Referat .Ąrcltitektlirll iBudownictwa
ul. C;r-,6łóiekz~ 1:0,5-<17-1 H"linĆ'w1.4 Oświadczenie sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.2 Prawa Budowlanego oświadczam, że:

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

G ŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻWIRÓWKA, ULICA BEZ

NAZWY, wykonany w grudniu 2016 r., opracowano zgodnie z wymagamaml

obowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej.

I~-,-- -
Sprawdzający:

mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr upr. Wa-43/92 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

elektrycznych

mgr inż. elektryk #
Jerzy Szymczyk -

Upr. bud. nr Wa-43/92

19



2 Opis techniczny

,~.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej

(oświetlenia drogowego w miejscowości Żwirówka ulica bez nazwy gm. Halinów obręb 0023

Żwirówka.

Zakres opracowania

• dobór słupów oświetleniowych;

• dobór opraw oświetleniowych;

• sposób zasilania opraw oświetleniowych;

• projekt oświetlenia;

• ochrona przeciwporażeniowa;

• ochrona przeciwprzepięciowa;

• wytyczne BIOS.

2.2 Materiały wyjściowe do opracowania projektu

Projekt opracowano w oparciu o:

• umowa li 230.2016;

• uzgodnienia z inwestorem;

• wizje lokalną w terenie;

• zasady współczesnej wiedzy technicznej;

• wymagania ustawy i rozporządzenia wykonawcze;

• wymagania norm, przepisów techniczno-budowlanych, instrukcji iwytycznych

proj ektowania;

• Warunki przyłączenia li 121R3/15510 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV;

• Opinia ZUD.

20
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Referat Archiickt?ti'~ i
ul. <:;"ńłd:>:i2kn 1., OS

Wykaz norm i aktów prawnych
Tabela 1

ł Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
N SEP-E-OOl przeciwporażeniowa

I-
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania

:t PN-IEC 60364-7- dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
714:2003 oświetlenia zewnętrznego

I--
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

~\ N SEP-E-003 Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z
przewodami niepełnoizolowanymi.

i~

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
N-SEP-E-004 budowa

I--

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
~ PN-E-5100-1: 1998 Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

I--

Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i
( PN-EN 60865-1 :2002 metody obliczania.

PN-E-04700: 1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

'1 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

I--J
PN/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i
budowa

5 PKN-CEN/TR 13201- Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia
1:2007

io PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe
I--

Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowychIl PN-EN 13201-3:2007
l...-.-

w'Ldó'wE
wi~ckitn
Bmiowtlictwtl
_il"1j !-I-:'~""'l/"N

2. Stan istniejący

Droga wzdłuż której projektowane jest oświetlenie posiada nawierzchnię utwardzoną

żwirowaną. Szerokość działki drogowej wynosi od 2 do 4.8 m, szerokość wyjeżdżonego pasa

dr gowego jest szersza od szerokości działki drogowej wynosi ok 5 m. Długość projektowanej

sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wynosi 490 m. Uzbrojenie terenu stanowi

napowietrzna infrastruktura teletechniczna. Droga w zakresie objętym niniejszym projektem nie

jes: oświetlona.
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Rysunek l Droga wzdłuż której projektowane jest oświetlenie

2 4 Opis projektowanych rozwiązań

2.4.1 Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego

Projektowany odcinek sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego jest instalacją

załicznikową, (stanowi rozbudowę istniejącej napowietrznej SIeCI elektroenergetycznej

oświetlenia drogowego). Przyłączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia

dr gowego ze słupa nr 1. wskazanego na PZT. Istniejący obwód zasilany ze stacji

tra sformatorowej Cisie 2 [0495], na podstawie warunków przyłączeniowych 12R311551O z

przyznaną mocą przyłączeniową 7 kW. Schemat zasilania przedstawiono na rys. E/O1.

",
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projektowana linIa napowietrzna ASXSn 2x25
mm2 196m

. t) l>{)Wiki't-JwE
li M~~QW1(:Cl{lIll

itektm~i iBwla wnictwa
\(z;; 1. 05-;')7J H ol;~,{','.r

;,W ""~1-10/-/4,3 ~~I- ,~~

I-i,\;.10n

EINSTALPROJEKT mgr inż. Włodzimierz Kruczek
33-334 Kamionka Wielka

Biuro Halin6w ul Partyzancka 22
tel 691548176 wkruczek@einstalprojekt.pl

mgr inż. Włodzimierz Kruczek
nr upr. MAP/0325/POOEl13 w specjalności
Instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr upr. Wa-43/92 w specjalności

instalacyjno-Inżynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

studium
projektu

tytuł
projektu

adres
obiektu

tytuł
rysunku

inwestor

SE45.328Ap-5

~
Ru < 10 o

obwód projektowany

projektant

RK lNiu OIJW6dnr1
I

Ir.H:.... I !li'lll1

podpis

'4'JvL~

3
Gmina Halin6w
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halin6w

E01

35xOUS.70

,1;iIl411( )

I h~.!'II" fj 11 uto lN111 ,'t,'il

projektowana linia kablowa YAKXs 2x25 rnm2
129m

UDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCllWIRÓWKA, ULICA BEZ

NAZWY

dz. nr ew.: 78. 48. 80, 68, obręb 0023 ŻWir6wka,
jednostka ewidencyjna Halin6w

SCHEMAT ZASILANIA

ProJoktowany- SON

1"I"'leki~ałlV A:'J'1.~./l.'.łl

R.,'l'&100

';g
E
:G

t
~
:E

i

o

I
"w

obwody istniejące
UWAGI:
Sieć zasilająca 230 50Hz, TN-C
Oświetlenie drogowe ochrona przeciwporażeniowa poprzez zastosowanie:
1. opraw oświetleniowych w II klasie ochronności;
2. zastosowanie SON w II klasie ochronności;
4. przewód YDY 2x2,5mm2 umieszczony w giętkiej rurze izolacyjnej w całej
przestrzeni wysięgnika

data

Ochrona przeciwporażeniowa zgodna z PN-IEC 60364-7-714:2003.

sprawdzający

2.3

mailto:wkruczek@einstalprojekt.pl


2.4.2 Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez nowoprojektowany odcinek oświetlenia

drogowego realizowany będzie przez dotychczasowy trójfazowy bezpośredni licznik energii

--

elektrycznej zainstalowany w części pomiarowej istniejącej SON. Sterowanie oświetleniem będzie

. ealizowane przez dotychczasowy układ sterowania oświetleniem.

2.4.3 Słupy oświetleniowe

Instalację oświetlenia drogowego projektuje się przy wykorzystaniu słupów oświetleniowych

i, pu ElO,5/4,3 i 10,5/2,5 zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2

Nl~er słupa Typ projektowany Funkcja słupa dla Wysokość zaw. Typ wysięgnika
zg( dnie z planem żerdzi I istniejący linii oświetleniowej przewodu ośw.
instalacji i PZT [m]
L21 L7, L8, LII ElO/4,3 projektowany Krańcowy (K) 8,1 WE 1/2 500 10° 488

LII L3, L4, L5, L6, EIO/2,5 projektowany Przelotowy (P) 8,1 WEl/l 500 10° 488

L9 LIO
-

1..4.4 Posadowienie słupów

Dla słupów dobrano następujące ustoje

Typ żerdzi Funkcja słupa dla linii Głębokość Typ ustoju
oświetleniowej wkopania słupa

[m]
ElO,5/4,3 Krańcowy (K) 2 UB2

ElO,5/2,5 przelotowy (P) 2 UBl

*Ustoje dobrano dla gruntu średniego według katalogu do projektowania linii nN z przewodami

izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i żN.

2.4.5 Wysięgniki

Należy zastosować wysięgniki wykonane ze stali ocynkowanej ogmowo. Zastosować

sięgniki wierzchołkowe WE1I2 500 10° 488 dla słupów E10/4,3 oraz WE1/1 500 10° 488 dla

żerdzi E10,5/2,5. Rury wysięgnikowe do mocowania opraw <1>60.

2.4.6 Przewody obwodu oświetleniowego

Projektowaną linię elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego należy wykonać przewodem

AlsXSn 2x25mm2. Projektowany przewód oświetleniowy podwiesić na słupach linii

napowietrznej. Do mocowania przewodów do słupów stosować uchwyty odciągowe SO 117.225S
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i baki wieszakowe SOT2l.l6 do słupów przelotowych, oraz taśmy do mocowania haków COT 36

do słupów krańcowych.

2A.7 Elektroenergetyczna sieć kablowa oświetlenia drogowego

W celu uniknięcia kolizji z istniejącą elektroenergetyczną siecią napowietrzną w miejscach

s zyżowań z tymi sieciami, oraz w miejscu gdzie nie ma możliwości usadowienia linii

na, owietrznej projektuje się linię kablową oświetlenia drogowego.

Plan trasy linii przedstawiono na mapie Planu Zagospodarowania Terenu i mapie ZUD. Trasa

kabla przebiega pomiędzy słupami: l -Ll- L2, L7-L8. Sieć kablową należy wykonać kablem

Yl\KxS 2x25 mm2. Kabel projektowanej linii oświetlenia drogowego układać w pasie drogowym

w rurze ochronnej DVK 50 Arot. Kabel po słupie prowadzić w rurze osłonowej SV50 i mocować

do słupa za pomocą uchwytów przystosowanych do montażu na żerdziach typu E. Zejście

ka lowe zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką termokurczliwą.

2.4..8 Wykopy pod linię kablową

W wykopie pod linię kablową na całej długości wykopu przygotować 10 cm podsypkę z

piasku. Kabel układać na głębokości 80 cm. Na kabel należy nałożyć, w odstępach co 10 m,

op: ski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla, długość, rok ułożenia, przebieg

trasy, przeznaczenie. Tak oznaczone kable przysypać następnie 10 cm warstwa piasku oraz 20 cm

warstwą gruntu rodzimego. Całość przykryć folią kalandrowa koloru niebieskiego o grub.0,5 mm

i szef. 40 cm. Następnie wykop należy zasypać resztą gruntu rodzimego i miejsce wykopu

zagęścić. Teren po wykopie należy doprowadzić do stanu z przed wykopu.

2.4.9 Oprawy oświetleniowe i źródła światła

Do oświetlenia drogi dobrano oprawy w drugiej klasie ochronności. Stopień ochrony IP 65.

Dobrano oprawy Lugsan 3 70W 230V w II kl. W oprawie zastosować lampę sodową o mocy

70~JI.Moc oprawy 80 W.
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Grupa kata agawa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

L
od EVG EVGDIMM Moc [W] Trzonek Wymiary Masa Krzywe światłościLxWxH[mm] [kg]

lx?O') EL? 630320180 4,3 206
1xl00 E40 630320180 4,1
lx150 E27 630320180 4,9
1x150 E40 630320180 5,3 1184,1185

130042.60142.1
130042.60252.1
13004260322.1
130042.60352.1

'1 Kombinacje I owylszych JOZWiFań należy konsultować z działem technianym firmy lUG
;1 Oprawa tylko dla źródła sodowego

206 1184 1185

Charakte styka: oprawa uliczna dwukomorowa na metalohalogenkowe i sodowe
źródła świat a
Opis techr iczny: obudowa oprawy wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem
szklanym,o~pomego na promienie UV, podstawa oprawy z poliwęglanu (PC), odbłyśnik
aluminiowy, młoteczkowany, komora lampy -IP65, komora osprzętu -IP43, zawieszany
klosz WYPUKły,wykonany z akrylu, zdejmowana tylna osłona pozwalająca na szybką
i bezpieczne konserwację, oprawa wykonana w II klasie ochronności, uszczelka siliko-
nowa, kompensacja

Zastosowanie: oświetlenie dróg głównych, droqorzędnych oraz lokalnych, tereny
przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi
Montaż: nasłupachiwysięgnikach060mm zapomocąruchomego uchwytu montażowego
wykonanego z aluminium, co pozwala montować oprawę w dwóch różnych pozycjach
Dodatkowo: układ redukcji mocy

Nowy kod I Dotychczasowy kod

130042.60142.1 zuoios 130042.60252.1 ZU.012A 130042.60322.1 ZU.011A.MH 130042.60352.1 zuon A

Data utworzenta dokumentu: 19-1-2013 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych 2(;



2.4.10 Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN zasilająca pracuje w układzie TN-C. Jako system ochrony przeciwporażeniowej dla

projektowanego oświetlenia drogowego będzie zastosowanie urządzeń II klasy ochronności. II

klasa ochronności zapewniona jest przez:

- przewód YDY 2x2,5mm2 umieszczony w giętkiej rurze izolacyjnej w całej przestrzeni

wysięgnika

- oprawa oświetleniowa wykonana w II klasie ochronności.

Ochrona przeciwporażeniowa zgodna z PN-IEC 60364-7-714:2003.

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna

~t.4.11Ochrona przeciwprzepięciowa

Przy krańcowym słupie LII należy zainstalować ograniczniki przepięć. Projektuje SIę

c graniczniki przepięć typu SE45.328Ap-5. Do ogranicznika przepięć należy zastosować zacisk

jednostronnie przebijający izolacje ENSTO lub równoważny. W celu uziemienia należy

doprowadzić taśmę stalowa ocynkowaną FeZn 25 x 4 po słupie do zacisku ogranicznika przepięć.

Taśmę stalową należy uziemić przy słupie. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od lon.

2.4.12 Zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe

Dla każdej oprawy należy zainstalować na przewodzie fazowym linii napowietrznej,

o ddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową BiWts-6A. Wkładkę

bezpiecznikowa umieścić w bezpiecznikowym złączu do lamp oświetlenia ulicznego typu SV

29.253. Od złącza do oprawy poprowadzić przewód YDY 2x 2,5 mrrr', Połączenie wykonać przy

pomocy zacisku przebijającego izolację SLIP 12.05.

2.4.13 Pomiary powykonawcze

Wykonawca po wykonaniu prac dostarczy protokoły pomiaru rezystancji uziemienia, pomiaru

rezystancji izolacji przewodów, oraz oświadczenie, że sieć oświetlenia ulicznego, została

W': konana prawidłowo i nadaje się do eksploatacji.

2A.14 Uwagi końcowe

• Na etapie budowy, tyczenie umiejscowienia słupów zgłosić jednostce geodezyjnej;

• o zakończeniu robót związanych z oświetleniem drogowym (wykonaniu wykopów w rejonie

dróg), uporządkować teren inawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego

• ałość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zadbać o
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zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót .

• f o zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do eksploatacji

należy wykonać niezbędne pomiary powykonawcze.

• Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą.

Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp.

na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego

rodzaju materiału, urządzenia, wyrobu. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją

pod stałym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-9

I/E-05009 oraz przepisami PBUE. Do wykonania używać materiały fabrycznie nowe posiadające

stc sowne atesty i znaki bezpieczeństwa.

25 Obliczenia techniczne

25.1 Bilans mocy

Ol rawy oświetleniowe

istniejące zasilane z

isthiejącego przyłącza: 81W, 230V - 11 szt.
f--'
M~c zainstalowana Pj =Ll x81 W=891 W

r---'
M\)c szczytowa Ps=891 W

r---
Wfpółczynnik mocy Cos <p=O,85

Prąd szczytowy 1s=4,5 A

Spodziewany prąd obciążenia 1B=1s

pd~d rozruchowy 1[=1,3 x 4,5 = 5,8 A

2.5.2 Dobór przewodu oświetleniowego

Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego obwód oświetleniowy:

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm 2 musi spełniać następujące warunki:

t,~1B

gdzie:

Iz·- obciążalność prądowa długotrwała przewodu;

1B·- spodziewany prąd obciążenia.

Do uszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm2 wynosi Iz =112 A.

Warunek spełniony
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2.5.3 Dobór zabezpieczeń

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody od przeciążenia powinna

spełniać warunki:

I
B

::; In ::;t,
12:::; 1,45Iz

h- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

ln- prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Obwód istniejący nr 1 = 1078 W

Obwód istniejący nr L = 1232 W

Obwód istniejący nr j = 1001 W

Obwód projektowany =891 W

Suma mocy: P = 4202 W

Zamontowane zabezpieczenia

2(abezpieczenie przedlicznikowe 3f C16 A

2f,abezpieczenie przeciążeniowe zalicznikowa 3f B 16 A

Frąd na poziomie zabezpieczenia zalicznikowego 3f

1 = p
J3*U*coscp

In=7 A

In.> 1.5 x 7 = 10,5 A

16:::;10,5::; 112
I :::;1,45Iz

" arunki są spełnione projektowany obwód można dołączyć do istniejących obwodów

oświetleniowych zabezpieczonych przedlicznikowo zabezpieczeniem C 16 A.

2.:5.4 Obliczenie spadków napięcia

Obliczenia spadków napięć wykonano w programie Mathcad w opisach brak polskich znaków.

29



STAROSTWO POWIATOWE
w Mińsku Mazowieckim

R~ferat ArchitektlIry iBudoumidwa
ul. ':;,..,6ł<i7:j2k7~ 1" (~<:_iY7J U,l;';"'ii"'i,'

U:= 230V

Spadek napiecia dla galezi od SON do slupa L11 ( z uwzglednieniem spadku napiecia na
stniejacycm obwodzie obwodu oswietleniowego

Pl := 83W moc jednej oprawy

LI := 53m srednia odleglosc pomiedzy oprawami zasilanymi z tej samej fazy

m
?cAl := 33---2 konduktywnosc przewodu

Q'mm
2Sp := 25rnm przekrój przewodu

26
200 ""

,Ó,U%doLII:= _2' L.. PI·LI
AArSp.(] n= l

'ó'U%doLll = 0.524 procentowy spadek napiecia dla jednej fazy

~U[% ]max « 5%

Maksymalny spadek napięcia przy zasilaniu lampy na słupie m LII wynosi 0,52 % i jest mniejszy

od dopuszczalnego. Warunek spadku napięcia jest spełniony.
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25.5 Sprawdzenie doboru słupów

- strefa wiatrowa Wl;

- strefa sadziowa SI;

- maksymalny zwis przy +40 "C 1,4m

Obliczanie obciazen slupów przelotowych projektowanych (P):

Warunek zastosowania: Pud>Pu

Pud -maksymalne obciazenie slupa dobranego (np dla zerdzi E10,5/2,5 Pud=250 daN)

Pu - obciazenie slupa dla zadanych warunków pracy

a:= 41m
MA

maksymalna rozpietosc przesla

N·10
Pw := 0.87·--
NINWV

obciazenie wiatrem przewodu oswietleniowego
m

l

~:=a· L Pw
n=l

~:= 22N·1O obciazenie wiatrem oprawy

obciazenie wiatrem przewodów w przesle dla liczonej ilosci torów

s:= ON naciag podstawowy przylaczy prostopadlych

Rt,:= 0.2·Npp obciazenie od przylaczy prostopadlych

~:= Pp + Po + Pr

Pu = 57.67N 10

Ncijslabszy projektowany slup przelowtowy: E10/2,5 o sile uzytkowe 250 dN

Warunek doboru spelniony dla wszystkich projektowanych slupów przelotowych

2x 25 - przewód linii oswietlenia drogowego

(
~ J naciag wybranych przewodów dla zadanych warunków dla liczonel:mv:= L.. 163 N·lO ilosci torów

n=l

3Np = 1.63 x 10 N

~e:=ON·lO

g := Np + Nppkr

gs:= 40N·I0

go := 22N·1O

naciag podstawowy przylaczy prostopadlych, slupa krancowego

obciazenie wiatrem slupa dla zadanych warunków pracy

obciazenie wiatrem oprawy slupa krancowego

,f~:= Ps + Pokr + Nppkr

Ruwdkr:= J Pukr2 + pzkr2

p wdkr = 174.393 N·lO obciazenie slupa krancowego dla zadanych warunków pracy

Najslabszy projektowany slup krancowy: E10.5/4,3 o sile uzytkowe 430 dN

VIarunek doboru spelniony dla wszystkich projektowanych slupów krancowych
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2.5.6 Spis materiałów podstawowych

materiały j.m. iłość uwagi
Żerdź E 10,5/4,3 sztuk 4
Żerdź E 10,5/2,5 sztuk 7
Ustój UB1 sztuk 7
Ustój UB2 sztuk 4
Wysięgnik WE1I2 500 10° 488 sztuk 4
Wysięgnik WE1I1 500 10° 488 sztuk 4
Oprawa oświetleniowa Lugsan 3 70W 230V w II kl sztuk 11
Przewód AsXSn 2tx25mm2 m 320
Ograniczniki przepięć SE45.328Ap-5 sztuk 1
Kabel YAKXS 2x25 mm2 m 72
Rura ochronna DVR50 m 72
Pozostałe materiały według potrzeb

. ' Wł dzimierz KruCZikmgr mz. o , ktowania, ' budowlane do proJe, "
Uprawnle.nla . cjalnosci instalacYJnej
belogranlCZen w spei i urządzeń elek\rycznycn
w zakresie sieCI, \ns\alaCJ tycznych

i elektroenerge ,
Nr MfJP103251POOF-113I/;I tA- i/t.ft/-
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3 Projekt zagospodarowanie terenu
I.

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI
T) ł projektu: ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

W MIEJSCOWOŚCI ŻWIRÓWKA, ULICA BEZ NAZWY

r Kraj: POLSKA
Województwo Mazowieckie

Adres obiektu: Gmina Halinów
dz. nr ew.: 78,48,80,68, obręb 0023 Żwirówka, jednostka

~
ewidencyjna Halinów

INWESTOR: Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1

ZLECENIODA WCA: 05-074 Halinów

I

I Imię i nazwisko Nr uprawnień
data Podpis

specjalność do projektowania ,(pie~fćh ~k .' •• \.,imi..e.a U

Projektant: mgr inż. Włodzimierz Kruczek U mgrln" .••. - wlane do proiekto yvan\"
prawnlenla ~udO c'alnoscilns\a\ ,cl/in;:;l

m upr. MAP/0325/POOEI13 w bE l ograniczen W~~:iiurządzen elekt flCŻn)'C\1 iA'lvt~specjalności instalacyjnej w zakresie w akresie SieCI, msta l etycznych A <g. '{2.20-"sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i e\ektroenerg
Nr MAP/0325/POOE/~ 3

i elektroenergetycznych
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3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia

drogowego w Żwirówce przy ul. bez nazwy. Niniejszy "Projekt Zagospodarowania Terenu"

s anowi integralną część projektu budowlanego i jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

302 Stan istniejący

Droga wzdłuż której projektowane jest oświetlenie ma powierzchnię utwardzoną

żwirowaną. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi od 2 do 5 m. Uzbrojenie

terenu w sąsiedztwie projektowanych słupów oświetleniowych stanowi napowietrzna

i frastrulctura teletechniczna.

3,3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach budowy napowietrznej sieci

elektroenergetycznej oświetlenia drogowego polega na:

- osadowieniu słupów oświetleniowych;

budowaniu odcinków linii kablowej od słupa m do słupa L 1 i L2 oraz od słupa L7 do L8

- montażu przewodu oświetleniowego napowietrznego;

- montażu opraw.

3." Zestawienie powierzchni

- słupy (żerdzie typu, E) o wysokości 10,5 fi, powierzchni 0.1 fi2, sztuk 11;

- oprawy Lugsan 3 70W 230V w II kl. z wysięgnikami o wysięgu 1m, sztuk 11;

-linia napowietrzna AsXSn 1x25mm2 o średnicy zewnętrznej 22 mm w izolacji z polietylenu

usieciowanego, długość trasy 319 ID

- linia kablowa w rurze osłonnej o średnicy 50 mm, długość trasy 172 ID.

3.:5 Dane informacyjne czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń

miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na terenie lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego me występują żadne obiekty
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o charakterze zabytkowym a teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków. Teren nie

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

3. fi Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren

Nie zachodzi (nie dotyczy).

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń

dla środowiska

Projektowana napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego nie stwarza

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi znaczna poprawa warunków oraz

bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja spowoduje polepszenie warunków bezpieczeństwa

na drodze, następstwem czego może być zminimalizowanie prawdopodobieństwa

w:[stępowania wypadków drogowych

Budowa oświetlenia nie wpłynie w czasie eksploatacji na jakość środowiska

przyrodniczego i krajobraz.

3.U Charakter robót budowlanych

Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu linii napowietrznych

oraz miejsce posadowienia słupów pokazano na mapie ZUD i Planie Zagospodarowania

Terenu. Inwestycja nie ogranicza w żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich.

3.~J Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje działki: 78, 48, 80, 68, obręb 0023
Żv..· ówka

3.10 Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna I

s.u Uwagi

Miejsce posadowienia słupów oświetleniowych dobrano w taki sposób żeby oświetlały

sku ecznie istniejący ujeżdżony pas drogowy i jednocześnie nie kolidowały z pasem
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drogowym przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Granice działki drogowej 1 pasa drogowego wynikające z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono na mapie PZT.

mgr inż. Włodzimierz: h";}··:;.;~'; .
Uprawnienia budowlane do p rD".; 1\;('\'" ' i,q,',

bez ograniczeń w specj8Inościir:3Ii)I~"~y~i1::.
w zakresie sieci. instalaCJI I urząazan deKt: J,L' ,) ,,,

i elektroenergetyczi'i'.:il

Nrr~~~~/~J
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I 4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI
1 ytuł projektu: ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

W MIEJSCOWOŚCI ŻWIRÓWKA, ULICA BEZ NAZWY
f-

Kraj: POLSKA
Województwo Mazowieckie

Adres obiektu: Gmina Halinów
dz. nr ew.: 78,48,80,68, obręb 0023 Żwirówka, jednostka

~.
ewidencyjna Halinów

INWESTOR: Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1

ZLECENIODAWCA: 05-074 Halinów
I

p

Imię i nazwisko Nr uprawnień
data Podpis

specjalność do projektowania (pieczęć) .
lrojektant: mgr inż. Włodzimierz Kruczek . . Włodzimierz KrUCL,h .

mgr IOZ. ne do projekto Nanla .
nr upr. MAP/0325/POOEI13 w l prawnienla ~udow\a. \nosci ins\alpcy)n8] !~~~I specjalności instalacyjnej w zakresie b _ ograniczen w speCja dzen elekt I'ICz.nyC!l

L. .. . slalacjl lurzac
sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych'! zakresie ~1~~~~~roenerget'jcZfiych A tf. ł2.? o/ b

i elektroenergetycznych Nr MAP/0325/POOEI i3
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Wytyczne BIOS

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2003r. w sprawie

in ormacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z dnia lO-07-2003r.) obowiązkiem kierownika budowy jest przed

rozpoczęciem robót opracowanie planu BIOZ. Wskazania dotyczące przewidywanych

zagrożeń w czasie realizacji robót:

4.1 Zakres prac i kolejność ich wykonywania

• rzygotowanie miejsca pracy;

• wybudowanie słupów linii napowietrznej;

• wybudowanie odcinków linii kablowej;

• podwieszenie projektowanego przewodu;

• zamontowanie wysięgników;

• podłączenie opraw oświetlenia ulicznego;

• konanie pomiarów i włączenie do sieci.

4.il. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

• istniejące uzbrojenie terenu

• drogi publiczne

• istniejące budynki, ogrodzenia

4.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie

• drogi utwardzone

4.4 Przewidywane zagrożenia

• Praca w pobliżu czynnych sieci nN zagrażająca porażeniem prądem elektrycznym

- zagrożenie średnie

• P owadzenie prac rozładunkowych i montażowych oraz demontażowych

zagjfażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości - zagrożenie
średnie
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• Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu

i pracą sprzętu - zagrożenie średnie

Sposób prowadzenia instruktażu

.-

• Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji

• Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę

i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia

nowych technologii

• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

• Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP

• Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy

pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego

wykonywania pracy

• Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania

• Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów

alarmowych.

4.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

• rodki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp.

• 'rodki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.

• Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych

• Wyznaczenie dróg komunikacyjnych

, ,~; Włodzimierz Kruczek,,nar ."z. . kt ,r,: ,. -' '3 budowlane do proje OW8111d,
uprawnieni " " t 18"""<"1~ , zeń w speCjalnoscl Ins a N'+",',eZ ogr dnlC~ , .. ' d' jokti)l"Z[;'icn

,', zaKresie Sieci. instalaCji I urzą zen e ~ ~ ,
i elektroenergetycznych

Nrr~Wl.P~
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Partner kontaktowy: GMINA HALINÓW
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 11.02.2017
Edytor: lModzimierz Kruczek

mgr in~.Włodzimierz Kruczek
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einstalprojekt

Partyzancka 22
05-074 Halinów

Projekt oświetlenia Żwirówka
Strona tytułowa projektu
Spis treści
Lista opraw
Żwirówka

Dane planowania
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników
Izolinie (E)
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor Wodzi mierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Spis treści

2
3

4

5
6

7

A-

Strona 2
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einstalprojekl

Partyzancka 22
05-074 Halinów

4 Ilość

Edytor lAAodzimierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl
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Projekt oświetlenia Żwirówka I Lista opraw

LUG LlGHT FACTORY 130042.60142.1206 1
LUGSAN 3 1x70W HSE -
Numer artykułu: 130042.60142.1
Strumień świetlny (Oprawa): 4558 Im
Strumień świetlny (Lampy): 5600 Im
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń ClE: 100
Kod Flux ClE: 50 85 98 100 81
Wyposażenie: 1 x NAV-E 70 4Y (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIALGmbH

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

..•.
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einstalprojekt

Partyzancka 22
05-074 Halinów

Profil ulicy

Jezdnia 1

Edytor Włodzimierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Żwirówka I Dane planowania

(Szerokość: 2.500 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I3.00 m
W
(2)

(1)

0.00 41.00 m

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa):
Strumień świetlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstęp słupa:
Wysokość montażu (1):
Wysokość punktu świetlnego:
Nawis (2):
Nachylenie wysięgnika (3):
Długość wysięgnika (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

LUG L1GHT FACTORY 130042.60142.1 206 1 LUGSAN 3 1x70W HSE
4558 Im Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
5600 Im przy 70°: 150 cd/klm
83.0 W przy 80°: 91 cd/klm
jednostronnie u góry przy 90°: 21 cd/klm
41.000 m w każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy

8.000 m zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

7.773 m Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy
-0.458 m oświetleniowej G2.
10.0 ° Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oślepiania 0.6.

•.
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einstalprojekt

Partyzancka 22
05-074 Halinów

Edytor lModzimierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Żwirówka I Pole oszacowania Jezdnia 1 I Zestawienie wyników

1-71 I 12.50 m'-----10 "----' 0.00

0.00 41.00 m

Współczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, qO: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a

Skala 1:337

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:
Wartości zadane według klasy:

Przynależni obserwatorzy (1 Ilość):

Nr. Obserwator

Obserwator 1
Pozycja [m]
(-60.000, 1.250, 1.500)

OlALux 4.12 by OIAL GmbH

Lm [cd/m"]
0.41

~ 0.75

UO
0.23

~ 0.40

Lm [cd/m2
]

0.41

Ul
0.15

~ 0.60

TI[%]
4

~15

UD
0.23

Ul
0.15

SR
0.87

~ 0.50

TI[%]

4

...
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einslalprojekl

Partyzancka 22
05-074 Halinów

Edytor Wodzi mierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail WkTUczek@einstalprojekt.pl

Żwirówka I Pole oszacowania Jezdnia 1 I Izolinie (E)

; 12.50 m
0.00[\0 15 \ 5

I 10

,
0.00

-

10
I

15
I

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix]
7.71

DIALux 4.12 by OIAL GmbH

41.00 m

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Emin [Ix]
0.64

Emin I EOlax
0.030

Emax [Ix]
21

.•..
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Projekt oświetlenia Żwirówka

Einstalprojekt

Partyzancka 22
05-074 Halinów

Edytor Wodzi mierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Żwirówka 1 Pole oszacowania Jezdnia 11 Obserwator 1 1 Izolinie (L)

--.f)~~__0~45 0_.~_0__ ~~~ ~~~0~.3~2~0~.4~~~0~~~0~0_.7_5_-,__0_.7_5__ ~1 12.50 m

0.00

0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, qO: 0.070

Wartości rzeczywiste według obliczenia:

Wartości zadane według klasy ME4a:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartości Canoeta/m", Skala 1 : 337

Lm [cd/m"]
0.41

~ 0.75 ~0.40

UO
0.23

Ul
0.15

TI[%]
4

~ 0.60 $15

.•..
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