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l Część formalno - prawna

1.1 Wykaz uryskanych wymaganych przepisami decyzji, uzgodnień, pozwoleń lub

opinii.

L.p. Opis dokumenfu Wystawca
Data

wystawienia

l

Warunki przyłączenia nr 16/R5/16646 dla
podmiofu V gupy przyłączeniowej do

sieci dysĘbucyjnej o napięciu
mamionowvm 0.4 kV

PGE Dystrybucia S.A. Oddział Warszawa
Rejon EnergeĘcmy Mńsk Mazowiecki 05-

300 Mińsk Mazowiecki ul, Warszawska
2l8

Mńsk
Mazowiecki
23.09.2016 r.

2

Protokół nr G.6630.39 1.20I 5 z narady
koordynacyjnej w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

przeprowadzonej na posiedzeniu w
siedzibie Starostwa Powiatowego w

Mńsku Mazowięckim

Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu w Wydziale Geodezji i

Kańografii

05-300 Mńsk Mazowiecki ul. Kościuszki 3

Mińsk
Mazowiecki
l'1.11.2016 r.

J

Mapa do celów projektowych (2 arkusze)
z uzgodnieniami ZUD, uzgodnieniem

gminy Halinów, uzgodnieniem
Wojewódzkie go Zarządu Melioracj i i

Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział
Warszawa Inspeklorat Otwock z siedzlbą

w Sobiekursku doĘczącym przebiegu
napowietrznej sieci elektroenergeĘcznej

oświetlenia drosoweso

Powiatowy Ośrodek Dokumentacj i
Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku

Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 3

Mińsk
Mazowiecki
17 .11.2016 r,

4

WIOT-4 l 05 .T-2.137 1 l 16

Pismo dotyczące uzgodnienia
projektowanej trasy oświetlenia uliczrego

V/ojewódzki Zarąd Melioracji iUrządzert
Wodnych w Warszawię Oddział Warszawa

Inspektorat Otwock w siedzibą w
sobiekursku

sobiekursk
l0.11.20l6r,

5

WGKI.6853.4.54.2016

D e cy zja zezw alaj ąc a na lokalizacj ę
oświetleniowej linii napowietrznej oraz

słupów oświetlęnia ulicznego w pasie drogi
gminnej ontaczonej w ewidencji gruntów
nr 392l l, 385 l l, 39017, 391 l 1l, 391 l l w

miejscowości Halinów, według Iokalizacji
wskazanei na mapię svtuacvinei

Urząd Miejski w Halinowie 05-074
Halinów ul Spółdzielcza l

Halinów dnia
ż5 .1I.2016 r.
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Mińsk Mazowiecki, dn, 23-09-2016 r.

Gmina Halinów
HAL|NóW ul. sPóŁDzlELczA 1

05_074 HAL|NÓW

Nr kontrahenta: SOsAKl

WARuNK| PRZrącZENlA nr 1dRy16646
dla podmiotu V 8rupy przyłączeniowei do sieci dystrybucyjnei o napięciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu pnyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne
Lokalizacja: ClSlE , ul. DWORCOWA, dz. nr a0O4 C\SIE-722, gm. HALINÓW .

Na Podstawie rozPonądzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2a}7r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego {Dz,U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z póŹn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 13_09-2016 r., określa 5ię na§tępujące
warunki payłączenia:
1. Miejsce pnyłączenia: linia napowietrzna nN 0,4 kV.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednoczeŚnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A, i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejściu do ztącza od strony zasilania .

3. Moc pzyłączeniowa: 5 kW - zasiianie podstawowe.
4. Rodzaj pnyłącza: napowietrzne.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

5,]., Dostosowanie stacji transformatorowej Cisie Dobra [ 3-1233 ] do zwiękzonego obciążenia: n/d .

5.2. Wykonanie przyłącza: napowietrrne AsXSn 4x25 mm2 o dlugości ok. 8 m,
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1, zainstalowanie sknyni soN na istniejącym słupie Iinii napowietrznej nN-O,4kV,
6.2. wYbudowanie linii oŚwietlenia ulicznego wg projektu. lstniejące słupy linii komunalnej pźystosować do nowych warunków pracy,
6.3. wYkonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozpoządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz,U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.

7, Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SoN na słupie linii napowietrznej nN 0ś kV
przy dzialce nr 7O|9 .

8, Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3_fazowy bezpośredni energli czynnej .9, Rodzaj ł usYtuowanie zabezPieczenia głównego: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w oludowie przystosowanej do plómbowania
10AwskrzyniSON.

10, Jako system dodatkowej ochrony od poraŻeń przyjąĆ samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym wobowiązujących normach.
Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C,

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg ó = 0,4.
12, Poziom zmiennoŚci ParametrÓW technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach paywołanego wyżej Rozporządzenia

Ministra Gospodarki.
13, lnstalacje i urządzenia e|ektryczne naleŻące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę

Przed Por:aŻeniem Prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci
energetYcznej, Powstaniem PoŻaru, wYbuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonać osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót e|ektrycznych.

1,4. lnformacjedodatkowe:
o warunki pnyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
r realizacja inwe§tYcji związanYch z pnyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o

PrzYłączenie do sieci dYstrybucYjnej. Realizacja warunków pnyłączenia (wtym rozpoczęcie prac projekowych) wymaga podpisania w
okresie ważności warunków przyłączenia umowy o pnyłączenie.

o Zapomiarową linię zasilającą wykonać w rurze osłonowej na słupie.o Zakres budowY oŚwietlenia drogowego na §tanowiskach słupowych należąrych do pGE Dystrybucja S.A. uzgodnić w Reionie
EnergeĘcznYm Mińsk Mazowiecki (WYdział Majątku Sieciowego). Dostarcryć prawomocną decyzje pozwolenia na budowę
oŚwietlenia drogowego lub innY dokument Wymagany ustawą Prawo Budowlane, instrukcję wspólpracy oświet]enia drogowego,
inwentaryzację powykonawczą, zawrzeć §tosowną umowę na podwieszenie przewodów i montaż opraw oświetlenia na
stanowiskach slupotvych naIeżących do PGE Dystrybucja §.A. oddział Warszawa.

15, Uwagi dodatkowe: PGE DYstrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Ęeczowego prac wynikających ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłatyia pnyłączenie wymagają akceptacji podmiotu
Przyłączanego oraz zmiany umowy o pnyłączenie.

PGE Dystrybucja s.A.
oddział warszawa
Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
te|.0_25 75946_20 fax. 0-25 759_46-51
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starosta Miński
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kośeiuszki 3

PROTOKQŁ NR G.6630.391.2015
z narady koordynaryjnej w sprawie sytuowania proj€ktowanych sieci uzbrojenia terenu

pneprowadzonej na po§iedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Mińsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Cisie, gm. Halinów, ul. MĘnarska, Dworcowa ffiffir§§
Przedmiot narady koordynacyjnej: elektroenergeĘczna linia oświetlenia ulicznego
Wnioskodawca: Projektant - Włodzimierz Kruczek

Mszalnica 51,33-334 Kamionka \ilielka :,:,,.,:.

Data wpływu wniosku: 15.11.2016 r.
ajil]],aj!] ai |,.. ]|]_,]1 ]: ]i]i

Przewodnic ząca nat adv koordynacyj nej : KrysĘn a Wilk - Kierown ik Referatu
Geodezyj nej Ewidencj i Sieci Uzbroj enia Terenu

Lista uczestników narady koordynacyjnej

oznączenie nodmiotu:

Urząd Miejski w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza

lmię i Nazwisko
p. Agnieszka

Księżopolska

|u Ę*,o3 &uą
oznaczenie aodmionł:

Zakład Komunalny w Halinowie,
05-074 Halinów, ul, Józefa Piłsudskiego 77

p, Alicja Boguszewska
P. Iwona Zaciek

Podpis n
liOWNl !łkls. techrlicz_nvrh

gr ń lic["S'{,pr s z[?,,sl(a

PGE DysĘbucja S. A. Oddział Warszawa
Rejon Energety czny M ińsk Mazowięcki,
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 2l8

Imię i Nazwkko
p, Leon Jurek

Ea,' (ef

3



4 onwczenie podmiou:

Polska Spółka Gazownictwa Sp, z o,o.
Oddział w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu w Józefowie
05420 Józefów, ul. Okrzei '1

Imię i Nazwisko
p. Krzysztof Czuba

§tanowisko/uaugi:

{łz ",>
Podpis

4
5 Oznaczenie podmion:

Orange S,A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
Dostarczanie i Serwis Usług, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie l60

Imię i Nazwisko

Ń telome,vruł
Stanowisko/avagi: Podpis

d

6, uznaczenie Dodmiotu:

Referat Arńitektury i Budownictwa w Halinowie,
05-074 Halinów, ul, Spółdzielcza i

lmię i Nazwiska
p. Karol Frączyk

Slanowisko/uwa8i:

bll
Podpis

7 Oznaczenie podmiohł:

Zatąd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219

Imię i Njzwiśko
p, Elzbieta Zgódka

Stanowisko/uwagi:

[,Iu
Podpis

'*uY
8, Oznaczenie.podmiotu:

WojewódzkiZarąd Meliorac{i i|Jrządzeń Wodnych w Warszawie Oddział
Warszawa, Inspektorat Otwock z siedzibą w Sobiekursku
05-480 Karczew, Sobiekursk 24

Imię i Narwisko
p. Anna Jamiołkowska

{\łt€Dlhępłlł
Slanowisko/uwagi: Podois l

9 ()anaczenie Dodmioh1:

Wnioskodawca: Projektant
lmtę i Nazwisko
p. Włodzimierz

Kruczek

§taąowisko/rłwagi

{3. /ł _ Podpis

/ą'r,^- aaĄ

ą

Uwagi własne:
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05-480 Karczew, Sobiekursk 24
tel./fax 22779-32-86

ht tp:,/,/rrznitrrr,.warr,.pl, e-mail: irrsp.otrvock@rł.zrniuw.rvarv.pl

§il/IoT-41 05.T -2.1 37 1.371 / 1 6 Sobiekwsk, dnia 10.11.2076 r.

EinstĄtoiekt
ffigt inż. Włodzimiefz Kfuczek
Mszalnica 51
33-334 Kamionka Wielka
Oddział Halinóal ul. Partyzancka 22
0r-074 Halinóal

DoĘczy naniesienia wrządzeń melioracyjnycb na obszar planousanej inułestycji
'u,l miejscoaloŚci Cisie gm. Halinóu (zgodnie z zaznaczonym obszarem inuestycji na załacmnbi
mapie).

wojewódzki zaruąd Melioracji i lJrządzei wodnych w warszawie oddział w warszawie
lnspektorat w Otwocku z siedzibąw Sobiekursku informuje:
1. Projektowana trasa oświetlenia drogowego koliduje z rzeką Dłogą w km 32+699 cieku.

Miej sce kolizj i zuaznaczona na zńączonej mapie.
Ewenfualne przejście linią energetyczną zasilającą oświetlenie drogowe pod dnem rzeki
Długiej naleĘ zapĄektować w rurach osłonowych metodą benłykópową z wydfuzeniem
krńców rur osłonowych minimum po ż,5 m od gómych krawędzi skarp rzeki orazminimum
1,5 m pomiędzy dnem rzeki, a górnątworzącąrury osłonowej.
WłaŚciciel oświetlenia drogowego w przypadku, gdy z odrębnych przepisów wynikają
ograniczenia uĄćkowaniu gruntu pod wodami rzę1<l Dfugiej, jest zóbowią7any do wnószenia
oPłat. W tej sPrawie powinna byĆ zawarta umowa na użytkowanie gruntówpokrytych wodami
stanowiącYmi własnoŚć Skarbu Państwa z Delegatwą w Siedlcach Urzędu M*r"ułtowskiego
Wojewódawa Mazowieckiego ( afi.za.I ustawy z dn. 18.07.żOll r. Prawo wodne - pz.u
z2015 r- PoZ. 469 ze zm.). Powierzchnia pod wodamirze\<lDługiej zajętapod,wządzenia wraz
ze strefą ochronną winna być określona w przedłożonym prolekóie.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prgwo wodne (Dz. U. z ż0l5r. poz. 469 ze zm.) na
wYkonanie PrzejŚĆ Przez rzekę Dfugą wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
we właŚciwYm miejscowo starostwie powiatolvym. Ostateczne uzgodnienie przedmiotoiej
inwestYcji będzie możliwe po przedstawieniu dokumentacji spełniającej wymienione waruŃi.2- Na załączonYch mapach w skali 1:500 \ryrysowano kolorem niebieŚkim orientacyjne trasy
rurociągów drenarskich wykonanych w roku 1987 wramach zadańa inwestycyjnego ,,CisieIb" z Podaniem średnic, oraz kieruŃu spłylvu zbieranej wody - zgodnie , łitńentac3ą
będącą w posiadaniu Inspektorafu WZMiUW w Otwocku

(?aeewix.§"
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Rurociąi melioracyjne na terenie, w którym realizowana będzie po:wyższa inweĘcja
znajdują się na głębokości ok. 1,20 - 1,30 m.
Miejsca ko§zji trasy projektowanego oświetlenia drogowego z rurociągami drenarskimi
naleĘ zaprojektowac tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzeń melioracyjnych.
Prace ziemne w pob§żu miejsc kolizji nalezy prowadzić ręcznie z rachowańem szczególnej
ostrożności. Trasę oświetlenia drogowego naleĘ zaprojektować zzachowańem odpowiedniej
odległości między rurociągami melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odtegłośó ta
nie moze być mniejszańż0,5 m (licząc od tworzącycĘ.
W przypadku niemomości zaprojektowania inwestycji w sposób zapewniający jej
bezkolĘjność zwządzeńami melioracyjnymi, dopuszcza się ich przebudowę, na co zgodnie
z ustawą z 18 Ęca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2al5r., poz. 469 ze zn.) nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne we właściwym miejscowo starostwie- Po wykonaniu ewenfualnej
przebudowy vrządzefimelioracyjnych nalezy przesłać do Inspektorafu WZMiUW w Otrvocku
z siedzibą w Sobiekursku mapę powykonawczą - celem uaktualnienia ewidencji urządzeń
melioracyjnych.

3. Na obsząrze planowanej inwestycji znajdują się rów melioracyjny, który figuruje
w ewidencji, wód, vrządzefi melioracji wodnych oraz zrneliorowanych gruntów pod nazwą
rów B. Ww rów winien być chroniony przed uszkodzeniami, a zagospodarowanie działki
Powinno zapewniać moZliwość jego konserwacji. W zwi€ku z powyźsrym zalecamy
pozostawienię wzdłuż rowu pa§a eksploatacyjnego wolnego od zabudowy o szerokości nie
mniejszej niż 3,0 m od gómej krawędzi skarpy. Ewenfualne dwrrkrofue przejścia przez wlw
rów nalezy zaprojektować w nrrzę osłonowej, metodą bezwykopową pod jego dnem z
zachowaniem odległości górnej tworzącej rury osłonowej od dna rowu min. 1,0 m i
wydłużenia rury ochrdnnej poza góme krawędzie skarpy rowów min. po 1,5 m w kżdą
stronę.

4. Wszelkie straty wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i ewenfualnego uszkodzenia
rurociągów drenarskich obci€ą Inwestora.

Integralną częŚcią pisma są mapy złazf,taczo§ym obszarem planowanej inwestycji
ostemplowana pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.
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BURMISTRZ HALIl§owA
05-074 Halinów trl. Spółdzielcza l

tel. +48 żż 7836020; +48 ż2 783 60 80; fax. +48 22 7U6Ia1

WGKI.685 3 ,4,54,2016

DECYZJA
Na Podstawie art. 39 ust. 3,3ai ust. 4 ust, ustawy z clnia 21 marca 1985 r. o drogach

PublicznYclr (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1440) oraz art, 104 i 10] ustawy z dnta
14 czerwca 1960 r, I(odeks postępowania adnrinistracyjnego (Dz. \], z 2016 r,, poz.23
zPoŹn. zm.) po rozpattzeniu wniosku z dnta 22 listopada2016 r. Pana Włodzimierza Kruczek
Prowadzącego działalnoŚĆ gospodarczą pod firmą EINSTALPROJEKT Włodzimierz
Kruczek, Mszalnica 51,33-334 KamioŃa Wieika, w sprawie lokalizacji napowietrznej sieci
elektroenergetycznej oŚwietlenia drogowego oraz słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogi
gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 69" nr l22 (ul. Dworcowa) i rrr 136 (ul,
MłYnarska) w miejscowości Cisie, dziŃając w imieniu Burmistrza Halinowa (Upoważnienie
nadane w drodze Zarządzenia Nr VI/l0/10 Bulnristrza Halirrowa z dnia 1 6 gruclrria 2010 r,),

zezwalam)
Panu Włodzimierzowi I(ruczek prowadzącemu działainość gospodarczą pod firmą
EINSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek, Mszalnica 51, 33-334 KamioŃa Wielka
na lokalizację napowietrznej sieci elęktroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz słupów
oŚwietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 69, nr 122
(ui. Dworcowa) i nr 136 (ul. Młynarska) w miejscowości Cisie, wg lokaiizacji wskazanej na
maPie sYtuacYjnej stanowiącej integralną część niniejszej decyzji, na następującyoh
warunkach:

i. Zachowania obowiązujących przepisów technicznych określonyclr w §140
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z drria 2 marca 1999 r.
w sPrawie umieszczenia urządzeń infrastruktury techntcznej w pasie drogowym rrie
zwtązanej z drogą (Dz. U. z2016 r.,poz. l24).

2. Naleźy unikać lokalizowania nowej infrastruktury iirriowej podziemnej pod jezdnią
istniejącą i docelową.

3. W wYjątkowych przypadkach, gdy podziemną budowlę liniową lokalizuje się poprzecznie
Pod drogą, nie moze ona zmniejszaó stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni
drogi, naruszać urządzen odwaciniającyclr i innych podziemny ch urządzeń drogi.

4. Po zakonczeniu ww. zamtetzenia budowlanego teren pasa drogowego należy przywróció
do stanu poprzedniego: w zakresie robót odtworzeniowych drogi mrrsi się znalęźć
rłYkonanie nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolrra z kruszywa
betonowego o gruboŚci 22 cm o frakcji 31,5-63 1nm, warstwa górna z kruszywa
betonowego o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5, szerokości nie węzszej nizbyła przed
PrzYstąPieniem do robót, o łukowym przekroju poprzęcznym oraz o rzędnej niwelety
rownej niweiecie drogi, jaka była przedprzystąpieniem do robót.

5. Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową

Halinow, dnta25listopada 2016 r
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przy zachowaniu wymaganycir spadkow.
6. prace na7eży wykonywaó w korzystnycir waruŃach atmosferycznych.
7. Nie dopuszcza się pozostawierrie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz

dopuszczenie po niclr ruclru pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich od,tworzona
nawierzchnia według technolo gii wymi enionej powyżej .

8, Odbiór zajmowanego pasa drogowego nastąpi protokolarrrie z udziŃem przedstawiciela
zarządcy drogi.

JednoczeŚnie informu ię, ż" na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgodę na
dysponowanie działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 69, nr Iż2, ,nr 136
w micjscowości Cisie.

UZASADNIENIE
W dniu 22 listopada2016 r. Inwestor Palr Włodzimierz I(ruczek prowadzący działalność

gosPodarczą pod firmą EINSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek, Mszalnica 5l, 33-334
kamionka wielka złoż_vł wniosek o w),danie zezwolenia na lokalizację napowietrznej sieci
elektroenergetycznej ośrł,iet]enja oraz,słupólv ośrvietlenia uiicznego drogowego w pasie drogi
gminnej oznaczonej w ewiderrcji gruntów nr 69, nr I22 (u1. Dworcowa) i nr 136
(ul. lvfłynarska) w miejscowości Cisie.

Do wniosku o zezwcllenie na iokalizację napowietrznej sieci elektroenergetyczne.j
oŚw-ietlenia drogowego oraz słupów oświetlenia uiicznego dołączono mapę sytuacyjną.

Zgodnie z at1,39 ust. 3 ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., PoZ. |440), w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokaiizowanie
w Pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń ntezwiEzanych z potrzebami
zatządzania drogami lub potrzebanri ruchu drogowego moze nastąpić wyłącznie za
zezwoleniem właściw ego zarządcy drogi.

RozPatrując wniosek, ustalono warunki usytuowania projektowanej infrastruktury
w oParciu o §140 Rozporządzen|a Ministra Transporlu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca
1999 r. w sPrawie umieszczenta urządzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
związanej z drogą (Dz. TJ , z 2016 r. , poz, I24).

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 39 rtst. 3 a ustawy z dnia 2I marca 1985 r. o drogacir publicznycir

(Dz. U. zŻ016 r., PoZ. 1440) przed rozpoczęciem robot Inwestor zobowiązany jest do:
1) UzYskania Pozwolenia rra buclowę lub zgłoszellia budowy albo wykon}rryania robót budowlanyclr.
2) Uzgodnienia z zarządcą cirogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego

obiektu lub urządzenia.
3) UzYskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót

w pasie drogowym lub rra umieszczenie w lliIll obiektu lub urządzenia.
4) Do wniosku na zajęcie pasa drogi należy załączyc:

a) szczegółowY Plan sytuacyjny w skali i:500 lub 1:1000 z zaznaczęniem granic
i wymiarów planowanej powierzchni zajęciapasa drogowego,

b) ogÓlnY Plan orienta cy.itly z zaznaczerńem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
c) oŚwiadczenie o Posiadaniu waznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia

budowy lub prowadzonyclr robót,
d) szkic organizacji rLlchu oraz informację o sposobie zabezpieczeniarobót,
e) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przezzarządcę drogi.
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5) Do Przestrzegania zapi§Ów ustawy,Prawo wodne z dnia ts lipca 2001 r. (Dz. U;:.

z20I5 r., poz, 469 ze. zm.).
Od niniejszej decyĄi stronie słuzy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Halinowa,
ul. Spółdzi elcza l , 05-07 4 Halinów, w tertninie 14 dni od j ej doręczenia,
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Otrzymuje:
1, Wnioskodawca
2, ala

W załączeniu: mapa z oznaczoną lokalizacją:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust, l pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej
(Dz. U, z20I5 poz.783 zpóżn, zm,).

Sprawę provadzi:
inspektor ds, dróg Mirosława Gocławską
tel,022 783 60 20wew. ]30
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MAP oIIBnCv0054-o33 ?l l 3

DECYZIA.
Na Podstawie ań34 Y, 1Pk' 2 ustawY z dnia_l5 grudnia 2000 r. o §amorądach zavlodowych architektóą inżynierówbudownicnva oraz uńani§tóu, ri, tt-=-ihs ::.er;;};-: iń ,.l, .*t. 12usr i qkr 1 i 5, art. tżust 3,an' t3 usl l Plrr',oę:* 13 ust 4,T_i1 uo l ptt!-uslarły z&ńa1lipcai9Ęr_prawobudowląne(telłst jedrotttY: Dz, {I z 2010 

', u, iąs i*^r!r.3 ,_póź^;;§*li ust- 1pkt 1, § ]5 i § 24 ust. i rozporą§z§niaMinis*a Transporru iBudownictrł,u-r-ńi;2s kwieunia ioo€ i- *sp.a*il sarnódzietnych funkcji technisaychw budownictrłlie (Dz, U, z 2aa6 
', 

N' s{;;".sza z pała ń,;;;T 
l04 usfavry z dnia 14 .zenł€ 1960 r. Kojełsposępowania administaryjnego ę"lr*irńiiity, Dz. U- z 201.,r-, poz 267 z późn. zru).

Małopolska Okręgorv.a Komisja Kwalifi kacyjna
sfwierdzą że

Pan mgr inz. Włodzimieru Kruezek
urodzony dnia 08.08. 797 3 lw Nowym Sączrr

uzyskał

{IPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrrmer ewidencyjny MAP/0325IPOOEI13

do projektowania bez ograuiczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresiciieci, instalacji i uządzeńelektrycznyeh i eltkfooenergetyez§yeh.'

UZA§ADMEME
oĘgowa Komisja Kw'alilkT$na-MałoPolski|iltrceowej 

izby Inżlmierów Budownictwa w Krakowie na podstawie[,#Łt1":fJ""-ł,ffiŁY**;i;iu;j§:*rrĘ;ffi T*;xTę"óg,"*ĘHffi
§:#H-T;m"m:"ł;Xx#ffij;',Htinffir"m*&#ffi "#'unpi***ni"budowlane

fl'-:§iir§8fffiffi;ffi fi$1ffi:*mY,g*ffiff#ful*rJr,ffi 
ffig;,ictwawwagawiązapośrednietwcm

skład ozEkaiacv
OĘgowej Kornisji Kwłńkacyjnej:

' ix"*::11 !$.so" yej Kornisji Kqali§kacyjnej
dr inŻ Zygmuntnawtcti ------!'rryJJ"vJ

3. Członeli Składu Orzekającego
irŁSmisław CtrroUar 

-

3- Czionck Składu Orzekającego
rngr inz Ryszard Oam;,jin

)-
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§zczegółoNry zakres uprawnień

do pĘelrtowania bez ograniczeń
w sPecjalnoŚci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergeĘczuych

L Na mocY art 12 ust 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust 4 ustawy - Prawo budorrlane
(tekst jedno§Ę: Dz. U. z 2ł!0 r. Nr ż43, poz. 16t3 z późn- zm_), w zakresie objęĘm wyżej
wynienioną specjalnością niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
1) prajeldawania, spraułdzania prajektów gchitektoniczno-budowlanych i s?raułowania

nadzoru autorskiego,

2) sprgwawania lcontrali technicznej utrrymania obiełaów budowlarqlch

n, Na mocY § 24 usŁ 1 rozpolządzenia Ministra Transportu i Budownictrva z dnia
28lcwietnia 2006 r- w sprawie samodzielnych.. funkcji technicznych w budownictwie
{Dz, U, z2t86 r- Nr 83 Poa 578zpóźB. zm.)rniniejsze uprawnienia uprawniają do;
prajektawania obielęu budowlanego talciego jak: sieci, instalacje t urządzenia elebr?czne
i elełdraenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbasoute i tramwajou,e sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urządzentami teehnicznyni do zasiląnia i sterowania, w tym kolejowe, trolejbuso.we i trałnwajowe
sieci trakcyjne arąz elekrycmego ogrzewani.a rozjazdów-

Zgodnie z § 15 dw rozPoządzenia rrprawnienia budowlane ao pro.;el*owania w odpowiedniej
sPecjalnoŚci uPrawniają do sPorządzania projeknr zagospodarow-ania dzia}ki lub terenu, w zakresię
danej specjalaości.

skład orzekaiacv
Okre.gorvej Komisji rwłiintacylne;:

i - Przeu.odaicący Okręgorvej Komis.lT Krvalifikaryjnej
dr inź. Z,vgmunt Rawicki

2. Członek Skladu Orzekającęo
inż SĘnisłarv Chrobak-

3. Czlonek Skladu Orzekającego
mgrInz- Kyvard Damrjan

7ń Zc*nł'til§f;

P§,rynwu
Otrrlłmują
l- pan włodzimierz kruczek

Mszalnica 5l
j3-334 Kamionka Wielka

1. G,łómy tnspektorNadzoru Budolvlanęo
J_ ua
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zaświadczenie
o numerre werydkaryinyrn :

MAP_GFG-88P-X4N *

Pan Wtodzimierz Kruczek o numerze ewidencyjnym MAP/lE/0!3oh4
adres zamieszkania Mszalnica 51, 33-334 Kamionka Wielka
jest członkiem MałoPolskiej Okręgowej lzby lnźynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2OL7-02-28

ZaŚwiadczenie zostało WV8enerowane elektronicznie i opatrżone bezpiecznym podpisern elektronicznymweryfikowanym przy pomocy waŻnego kwalifikowanego cer§fikatu w dniu 2016_02_15 roku przez:

Stanislaw KarczmarczyĘ Pnewodniczący Rady Matopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(zgndnle arL 5 ust 2 u§tawv 2 dnia 18 wrzeŚnia 2fi}1 r. o podpisie elektronicenym (DL U. 2oo1 Nr 13o poz_ 145o) dane W postacielelftronicznej opatrzone bepiecznym podpisem elektmnicznym ureĄńko$ran\rm prry pomoay rrgażnFgn kwalifikowanego cerqłfikatu sąńwnounżne pod względem skutkriw pnwnyń dokumentom opatrronym podpi$mi uŃa§$orę€.nymi-]

' WerYfikację PoPrawnoŚci danYch w niniejgym zaświidczeniu można sprarrdzić za pomoą numenr weffikacyjnego zaświadrrenia na

ffi§"lffi': 
lzbY lBŻYnierów Budownictwa www-piib-org-pl lub rontaktuląc się z biurem w}aściwej okr{go;e; lzby lnżynierów

ZS Zfif n|,lł:s{:
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URZĄD WOJEWÓDZKI
w warszawie

Wydział Nadzoru Urbanistycznego
i Budow}ąne8o

Na podstawie art- 18 ust. 5 i art. 5? ust, 3

wo budowlane (Dz, U. Nr 38, poz. 229) oraz §

dnia 24 października 19?4 r. -
l -r,.-ł -l 

lr::i ') j'
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ustawy z

?_ u.Si n

Pra-
i.;

.. . pl t_:.} .]j51 1= 1.ł l_.: .::j :]

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.iI.19?§ r. w §prawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6żn. zmianami},
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zaświadczenie
o nu merre weryfi kacyjnym:

MM-STS_APR-75K *

Pa n J ERZY STAN l SŁAW SZYM CZYK o nu me rze ewid encyj n y m M Ml rc| a7 69 / 02

adres zamieszkania ul. NAGODZICOW 2 m 56,03-188 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016{3-01- do 2a17-0ż-Z8-

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznYm

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku Przez:

Mieczysław Grodzki, prrewodniczącry Rady Mazowieckiej Okręgowei lzby lnŻYnierów Budownictwa-

{Zgodłie ań. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie eleKronicznym tDz. U- 2001 Nr 13O Poz, 145O} dane w Postaci

elektronicznej ogatrłone geidecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocY WaŻnego hłalifikowanego ceffikatu są

równoważne pod wąlędem ikutków prawnych dokumentom opat zonYm podpi§ami wtasnoręcznymi,)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdziĆ za pomocą numeru werYfikacfinego zaŚwiadrzenia na

stronie polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej tzby lnżynierów

Budownictwa' 
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PROJEKT BUDOWI.4NO WYKONAWCZY BUDOWY NAPOWIETRZI,IEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚVIETLENU DROGOWEGO WMIEISCO,rOŚU CISIE

ULICA DVORCOWA NA ODCINKI] OD ULrcY LOKALNEJ DO WICY MŁYNARSKIEJ I aLICA MŁWĄRSKA

1.3 Oświadczenie projektanta

OSWIADCZEME

Zgodnie z art.20 ust.Z Prawa Budowlanego oświadczan, że:

PROJEKT BUDOWLANO |IIYKONAII/CZY BUDOYYY NAPOWIETRZNEJ

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO W

MIEJSCOWOŚCI CISIE ULICA DWORCOWA NA ODCINKU OD ULICY

LOKALNEJ DO ULrcY MŁWARSKIEJ I ULICA MŁYNARSKA, wykonany w

grudniu 2016 r.) opracowano zgodnie zwmaganiarrll' obowiązujących

przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej .

Proj ektant: mgr inż. Włodzimierz Kruczek, upr. MAP l 0325 lP OOE/ 1 3

I9



pRoftrT BUDqWANo WyKoNAl|/CZy BaDoW NAaqWIETRzNEJ sIEcI ELEKTRqENERGETvCZNEJ ośwrcrtBNl.ą nnoGoWEGo w ulalscotrośCt clsrc
aLICA DWORCOWA NA ODCINKa OD ULICY LOK LNEJ DO aLICY MŁYNARSKIEJ I ULICA MŁYNARSKA

I.4 Oświadczeniesprawdzającego sT ",, ,

OSWIADCZENIE
'ą"'iri,l.,]

R;:,':ll,:,- ai ,,,], ,

r-r1, &*rili,:l:!

,:'.:.,|.

,,, .::

;2il 1

Zgodnte z art.20 ust.Z Prawa Budowlanego oświadczam, że:

PROJEKT BUDOWLA]VO WKOI{AWCZY BUDOWY |VAPOWIETRZIVEJ

SIECI ELEKTR)ENERGETYCZNEJ oŚwarmtvl DRoGoWEGo W

MIEJSCOWOSCI CISIE ULICA DWORCOWA NA ODCINKU OD ULICY

LOKALI{EJ DO ULICY MŁYNARSKIEJ I ULICA MŁYI,{ARSKA, wykonany w

grudniu 2016 r.) opracowano zgodnie zrymaganiami obowiązujących

przepisów oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Szymczyk, upr. Wa43l92

,rł{}, i&€*t^ł*
uF,:i,:,:,ffi|!ń*,
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PRq.IEKT BaDOWL4NO WWONAWCZY BaDOWY NAWWIETRZNEI SIECI ELEKI:ROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOł,EGO W MIEJSCOVOŚCI CISIE ULICA
DwoRCoWA NA oDC]NXa oD allcy LOKAI,NEJ Do UI.ICY MŁYNARSKIEJ I aLICA MŁWARSKA

2 Opis techniczny

2.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oświetlenia drogowego

w miejscowości Cisie ulica Dworcowa na odcinku od ulicy Lokalnej do ulicy MĘnarskiej i ulica

Młynarska. dz-nr ew- 122,69, 88, 136,12312 gm. Halinów, obręb Cisie.

Zakres opracowania

o dobór słupów oświetleniowych;

o dobór opraw oświetleniołvych;

. sposób zasilania opraw oświetleniowych;

o projekt oświetlenia;

. ochlonaprzeciwporazeniowa;

o ochronaprzeciwprzepięciowa;

' wytyczne BIOS.

2.2 MateriaĘ rvyjściowe do opracowania projektu

Projekt opracowano w oparciu o:

o umowa nr230-2016;

. uzgodnięruazinwestorem;

. wizje lokalną w terenie;

. zasady współczesnej wiedzy technicznej;

. wymagania ustawy i rozporządzenia wykonawczę;

o wymagania norm, przepisów techniczno-budowlanych, instrukcji i wl,tycznych

projektowania;

o Warunkiprzyłączenia nr l6lR5ll6646 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV;

. Opinia ZUD.

ż1



Tabela 1

l N SEP_E-001
Sieci elektroęnergetycmę niskiego napięcia, Ochrona
przeciwporużeniowa

2
PN-IEC 60364-7-

7|4:2003

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: Wymagania
doĘczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oświetlenia zęlvnętrmego

J N SEP-E-003

Elektroenergętyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi orazz
przewodami niepełnoizolowanymi.

4 N-SEP-E-004
Elektroenergętycznę i sygnalizacyjnę linie kablowe. Projektowanie i
budowa

5 PN-E_S100-1: l998
Elekhoenergęty cznę linie napowietrzne. Projektowanię i budowa.
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

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

7 PN-E-04700: 1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycmych.
Wltyczne przeprowadzania pomontażowych badń odbiorczych.

8 PN/E-05125
ElektroenergeĘczne i sygnalizacyjnę linie kólowe -- Projektowanie i
budowa

9
PKN_CEN/TR l3201-

l:2007
Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia

l0 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wynagania oświetleniowe

l1 PN-EN 1320I-3:2007 Oświetlęnie d.óg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

Stan istniejący

Droga wzdłvż któ.ej projektowane jest oświetlenie posiada nawierzchnię utwardzoną

żwirowaną. Szerokość pasa drogowego w liniach rczgraniczających wynosi od, 4,5 do 6 m.

DługoŚĆ Projektowanej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w)mo§i ok. 704 m.

UzbĄenie terenu stanowi napowietrzna infrastrukfura energetyczna SN, napowietrzna i kablowa
infrastruktura energetyczna nN. Droga w zakresie objętym niniejszym projektem nie jest

oświetlona.

2.4 Opis projektowanych rozwiązań

2.4.1 Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilarrie

linii oŚwietleniowej projektuje się z istniejącego słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV. Istniejący

obwód zas7lanY Zę Stacji transformatorowej 3-t233 Cisie Dobra . przyłącze napowietrzne ze słupa

nr 10 znajdującego Się ptzy dzińce 7019. Wykonanie przyłącza napowietrznego po słupie
22
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PR0JEKT BWorłLANo WyKoNAwczY BaDoW NAPoWIETRZNEI SIECI ELEKTR0ENERGETIoZNEI Ńvunntłu laocowEco w MIEJScowośct ctyn auc,ł
DwoRcolłA NA oDcINn] oD alJcy LIt,4I;I{EJ Do mlcy MŁvNARIKIE! l ulce uzffiffi$Trljfi PfrW{AT§WE

o długości ok 8 m. po stronie PGE Dystrybucja S.A.

w futi li *!ą w ;ą-{a r grvłiccł<i*r

Re/ełrr f ćrł:l: if łitłłrł j §:ł,łł ł mi$x$ G

ul. Snńłdaitl112 '] 
. i]';-i}".! HaIinrirt,

Na słupie nr 10 projektuj e się Złącze napowietrzne. Złącze o konstrukcji osłoniętej, w osłonie

izolacyjnej zhllorrywawykonanego w technologii termo utwardzanej. Osłona wykonana jest przy

zastosowaniu stopnia ochrony IP 44. Obudowa wykonana w drugiej klasie ochronności.W ńącztl

zamontowaó listwę zaciskową przystosowaną do plombowarria np. OBL 35125-4. W szafce

licznikowej zastosować zabezpieczenie przeliczrikowe: wyłącznik nadmiarowoprądowy typu C

10A w obudowie przystosowanej do zaplombowania. Do sterowania oświetlenia zastosowaó zęgar

astronomiczny. Schemat zasilańaprzedstawiono na rys. E/0 1.
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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENI OGOWEG(TW MIEJSCOWOŚCI CISIE UUCA
DWORCOWA NA ODCINKU OD ULICY LOKALNEJ DO ULICY MŁYNARSKIEJ I ULICA MŁ N.ARSKA ••. : !t' \\~.•..<."V t.. , ,\

R / n.; t ~; ' J : •• ' • '( ~ riI:
U 1.S!'5~,~?i::!c~?1:!}~,;-,"'7-.i }-]-'1!i~:'~~,.

2.4.2 Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez instalację oświetlenia drogowego realizowany

będzie przez trójfazowy bezpośredni licznik energii elektrycznej zainstalowany w części

pomiarowej projektowanej SON. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej stanowiące

jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

i właściciela instalacji oświetlenia zewnętrznego są zaciski na listwie zaciskowej na wejściu do

złącza od strony zasilania.

2.4.3 Słupy oświetleniowe

Instalację oświetlenia drogowego projektuje SIę przy wykorzystaniu istniejących słupów

energetycznych niskiego napięcia słup nr 9 i 10 i projektowanych słupów oświetleniowych typu

E10,5/4,3 i 10,5/2,5 zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2

Numer Typ żerdzi SNlNn/ Funkcja slupa dla Wysokość Typ wysięgnika
slupa projektowany/ linii oświetleniowej zawieszenia
zgodnie z istniejący ~ przewodu
planem oświetleniowego
instalacji [m]
iPZT
1 E 10/4,3 C Nn/ projekt. Krańcowy (K) 8,1 WEl/;f ';00 10° 488

2 E 10/4,3 C, Nn/ projekt. Krańcowy (K) 8,1 WE1M 50010° 488

3 EI0,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1/1 500 10° 488

4 EI0,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WEl/l 500 lO° 488

5 EI0,5/2,5 Nu projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1/1 500 10° 488

6 EI0,5/2,5 Nu projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE 111500 10° 488

7 E10,5/2,5 Nu projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1I1 500 10° 488

8 E10,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE 1/1 500 10° 488

9 E1O,5/12 Nn istniejący Przelotowy (P) 8,1 WE1I2 50010° 488

10 E1O,5/12 Nu istniejący Przelotowy (P) 8,1 WE1I2 50010° 488

11 EI0,5/2,5 Nnprojekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1/1 500 10° 488

12 ElO,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1I1 500 10° 488

13 EIO,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1I1 500 10° 488

14 E 10,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1I1 500 10° 488

15 E10/4,3 C Nn/ projekt. Narożny (N) 8,1 WElI!1 500 10° 488

16 E10/4,3c Nn/ projekt. Narożny (N) 8,1 WElIA 50010° 488

17 E10/4,3c Nn/ projekt. Krańcowy (K) 8,1 WElIA 50010° 488

18 E10,5/2,5 Nn projekt. Przelotowy (P) 8,1 WE1I1 500 10° 488

19 E10/4,3C Nn/ projekt. Krańcowy (K) 8,1 WElIA 500 10° 488
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PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WMIEJSCOWOŚCI CISIE ULICA

DWORCOWA NA ODCINKU OD ULICY LOKALNEJ DO ULICY MŁYNARSKIEJ l ULICA MŁYNARSKA

Si
,

20 E10/4,3c NnI projekt. Krańcowy (K) 8,1 R,' " WE1ł1:.5,OOilO°488,
. .' .. " _ ..- ,..•,;

21 ElO/4,3c NnI projekt. Krańcowy (K) 8,1 \d. :, 'WEi'1fsoo ibo'488

'I •••• 01.\

2.4.4 Posadowienie słupów

Dla słupów dobrano następujące ustoje

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

[m]
E10,5/4,3C Krańcowy (K), narożny (N) 2 UB2

EIO,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. Na słupach

istniejących i projektowanych zastosować wysięgniki wierzchołkowe. WE 112 500 10° 488 dla f(j-E
LE.foJJ {CliO, e I _

słupów EIO/4,3 i 10,5112_orazWE1fł 500 10° 488 dla żerdzi E10,5/2,5~ S~t.o. VtA."3 IrhOrM.l'i~ p~

2.4.6 Przewody obwodu oświetleniowego

Projektowaną linię elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego należy wykonać przewodem

AsXSn 4x25mm2
. Projektowany przewód oświetleniowy podwiesić na słupach linii

napowietrznej. Do mocowania przewodów do słupów stosować uchwyty odciągowe SO 117.225S

i haki wieszakowe SOT21.16 do słupów przelotowych, oraz taśmy do mocowania haków COT 36

do słupów narożnych i krańcowych.

2.4.7 Elektroenergetyczna sieć kablowa oświetlenia drogowego

W celu uniknięcia kolizji z istniejącą elektroenergetyczną siecią napowietrzną w miejscach

skrzyżowań z tymi sieciami projektuje się linię kablową oświetlenia drogowego. Sieć kablową

należy wykonać kablem YAKXS 4x25 mm2. Kabel projektowanej linii oświetlenia drogowego

układać zgodnie z normą N-SEP-004.

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

kabla przebiega pomiędzy słupami: 1 i 2, 16 i 17, 19 i 20. Kabel po słupie prowadzić w rurze

osłonowej SV50 i mocować do słupa za pomocą uchwytów przystosowanych do montażu na

żerdziach typu E. Zejście kablowe zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci palczatką
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2-4.8 Wykopypodliniękablową 11i,i'l1liiłlil' i- ' i i;"' 
' '

W wYkoPie Pod linię kablową na całej długości wykopu przygotować 10 cm podslpkę z

Piasku. Kabel Ńładać na głębokości 80 cm. Na kabel należy nałożyó, w odstępach co 10 m,
oPaski kablowe zawierujące następujące informacje: typ kabla, dfugość, rok ułozenia, przebieg
trasY, Przeznaczęnie. Tak oznaczone kable przysypać następnie 10 cm warstwa piasku oraz11 cm
warstwą gruntu rodzimego. Całość przykryó folią kalandrowa koloru niebieskiego o grub.0,5 mm
i szer. 40 cm. NastęPnie wykop należy zasypac resńą gruntu rodzimego i miejsce wykopu
zagęśció. Teren po wykopienaleĘ doprowadzió do stanu zprzed,wykopu.

2.4.9 Oprawy oświetleniowe i źródła światła

Do oŚwietlenia drogi dobrarro oprawy w drugiej klasie ochronności. Stopień ochrony Ip 65.

Dobrano oPraWY Lugsan 3 70W 230Y w II kl. W oprawie zastosować lampę sodową o mocy
70W.
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ffiŁlI0,
Grupa katalogowa: oŚWlETLEN|E ULlcZNE l PARKoWE

LUG5AI{ 3 fł,11 
''

rli.:,l

.'§

§*i
*j

Kod

13a04260142.1

13aaĘ.6025).1

l3004ż.60322,1

] 30042.60352.1

EvG

])

l)

l]

]]

EVG DIMM

])

l)

]]

])

Moc [Wl

1x7Ui
']x'l00

'] X']50

1X150

Trzonek

J]
E40

E2]

E40

Masa
Ikg]

4,3

4,1

lo

5,3

Krzywe światłości

206

1184,1185

'KOmbinaqepOWy^Zy(hrozwiązańnalezykonsult0watZdżidłemte.hnirznymfirmyLUG
]r 0pnwa ty|ko dla źródła sodoweqo

Charakterystyka: oprawa uliczna dwukomorowa na metalohalogenkowe i sodowe
źródła światła

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z poliestru wzmacnianego włóknem
szklanym, odpornego na promienie UV, podstawa oprawy z poliwęglanu (PC), odbłyśnik
aluminiowy, młoteczkowany, komora lampy - lP65, komora osprzętu - lP43, zawieszany
k|osz wypukły, wykonany z akrylu, zdejmowana tylna osłona pozwalająca na szybką
i bezpieczną konserwac.ję, oprawa wykonana w lI klasie ochronności, uszczelka siliko-
nowa, kompensacja

Nowy kod / Dotyóaasowy kod

130u2.60142.1 ZU.010A

Zastosowanie: oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny
przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi

Montaż: na słupach i wysięgnikach 060mm za pomocą ruchomego uchwytu montażowego
rłykonanego z aluminium, co pozwala montować oprawę w dwóch różnych pozycjach

Dodatkowo: układ redukcji mocy

130042,60322.1 ZlJ 0,1] A MH l30042.60352.] 7t]01]A

@Gl,

Wymiary
LxWxH [mm]

630 320 1 80

630 320 
,180

630 320 1 80

630 320 1 80

Data utworzenia dokumentu: 1}1-20'l3

130042.6ur.1 ZU.01)^

Zastrzeqamy sobie prawo zmian konstrukryinych w oprawach oświetleniowych
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DwoRcoIŁANAoDcINKaoDuLlcyLOMINEJDoallcyMŁI?,;ARIKIEJW*ii.:Ń;ifiźb}ń] f'{_} '] " l -}t'{H

,,ł' :'l i :1 ; l . i,. i :l },,i. i,, ""],l i ;,l,]i !: i]' i,i'] ri1

ż.4.10 Ochrona pueciwporażeniowa

j?.li,ll',l i r'l,,,,,, j ;l];, i';; i]l l j"",,', " 
]:, il"i' 1ł]:ił

ri i. :;l, i,i,:l.:lł!:::i.: 1, ijl1_1':|"i':,!, : i,^ 
""ll

Sieć nN zasilająca pracuje w układzie TN-C. Jako system ochlony przeciwporazeniowej dla

projektowanego oświetlenia drogowego będzie zastosowanie ulrządz;eń II klasy ochronności. II

klasa ochronności zapewniona jest przez;

- przewód YDY 2x2,5mrł umieszczony w giętkiej rurzę izolacyjnej w całej przestrzęni

wysięgnika

- oprawa oświetleniowa wykonana w II klasie ochronności.

- szafa SON wykonana w II klasie ochronności.

Ochrona przeciwportzeniowa zgodna z PN-IEC 603 64-7 -7 1 4:2003 .

Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna

2.4.11 Ochrona pru eciwprzepięciowa

Przy krńcowych sfupach l, 2| nalęży zainstalować ograniczniki przepięó_ Projektuje się

ograniczniki przepięó Ępu SE45.328Ap-5. Do ograniczńka przepięć należy zastosowaó zacisk
jednostronnie ptzebijający izolacje ENSTO lub równoważny. W celu uziemienia należy

doprowadzió taśmę stalowa ocynkowanąFeZnZl x 4 po słupie do zacisku ogranicznikaprzepięó.

TaŚmę stalową należy uziemić przy słupie. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 10 Q.

2. 4.12 Zab ezpieczenie prze ciążeniowe i przeciwzwa rciowe

Dla kazdej oprawy naleĘ zainstalować na przewodzie fazowym linii napowietrznej

izolowanej AsXSn, oddzielne 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 mm2. Połączenie

wykonać przy pomocy zacisku przebljĄącego 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, zostńa
wykonana prawidłowo i nadaje się do eksploatacji.

2.4.14 Uwagi końcowe

'Na etaPie budowy, Ęczeńe umiejscowienia słupów zgłosić jednostce geodezyjnej;

'Po zakończenlurobót mviązanychz oświetleniem drogowym (wykonaniu wykopów w Ęonie
dróg), uporządkować teręn i nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego
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'Całość robótna|eżv wykonać zgodnie z obowiązującymi p.r.piru#r!,Nalezy iu&ug.o'"-"il
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót. j'l',, ; '],, , , ;.:

'.,.

' Po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, przed włączeniem oświetlenia do eksploatacji

naleĄ wykonać niezbędne pomiary powykonawcze.

. Do odbioru technicznego przygotować inwentaryzację powykonawczą.

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

na równych zasadach dopuszcza się romviązania równoważnę spełniające wymagania dla danego

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

Pod stałym i fachowym nadzorem oruz zgodńe z obowiązującymi przepisami i normami PN-9

1lE-05009 orazptzepisami PBUE. Do wykonańauĘwaćmateriały fabrycznie nowe posiadające

stosowne atesty i znaki bezpieczeństwa.

2.5 Obliczenia techniczne

2.5.1 Bilans mocy

Oprawy oświetleniowe projektowane: Lugsan 3, 70W, 230Y *2I szt.

Moc zainstalowana Pi:2I x 83 W :1743 W
Moc szczltowa P.:1783 W
Współczynnik mocy Cos <p:0,85

Prąd szczytowy Ir:3 A
Spodziewany prąd obciążenia Is:Is
Prąd rozruchoury I.:1,5 x3:4,5 A

2.5.2 Dobór przewodu oświetleniowego

sprawdzenie doboru przewodu zasilającego obwód oświetleniowy:

PĄektowany przewód AsXSn 2x25mm2musi spełniać następujące warunki:

I,ż Iu

gdzie:

17 - obcięalność prądowa długotrwała przewodu;

I3 - spodziewany prąd obciążenia.

Dopuszczalna obciEżalność długotrwńaprzewodu AsXSn 2xł5mm}wynosi I,:II2 A.
Warunek spełniony
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DWORCOIrA NA ODCINKU OD aLICY LOKALNEJ DO ULICY MŁYNAR^SKIEI I aLICA MŁYNARSKA

S1',Ą i,]1ł§'.r§iil* il{.i id J,Ą §'{"i vy }'

2.5.3 Dobór zabezpieczeń },t ;1,,i, j:i,l,J,l;:,,] ,: . ,. ,, ,]

§.*i",ł-i',t',:i,,;i,:. j,;i;, j,.r.;" :,',i,, :l]ł]i'rl

Charakterystyka działarliaurządzeniazabezpieczającego przewody oćtbŁdei€onib Po,wińa'''"'
spełniaĆ warunki:

IB ś I,ś I,
[2<7,45I,

12 - pr Qd zadzińańa vrządzenia zŃ ezpieczaj ące go.

In-prądznamionowyurządzeńazabezpieczającego

Obwód zasilający oprawy na słupach od 1 do 2I: zabezpieczenie nadmiarowoprądowe S301 810

A.

4,5 < 10 <1I2
I2 <|,45I,

Warunki są spełnione.

2.5.4 Dobór zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc zainstalowana P,:ZI x 83 W : 1742W

Moc szczytowa Pr:1743 W

Współczynnik mocy Cos q:0,85

Prąd szczytowy I.:3 A
Prąd rozruchowy I.:1,5 x 3 :4,5 A
Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprądowe C 6 A przystosowane do plombowania.

2.5.5 Obliczenie spadków napięcia

Obliczenia spadków napięć wykonano w programie Mathcad w opisach brak polskich znaków.
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'W ii, ; :.l,,,.'l, '',- ; .;; l,, 
"l 
ll.i.:i"il:łl

U:= 230V §i il,,-;;;';,:;:;-,,;;;;;1:1
Spadek napiecia dla galezi od slupa 10 do slupa 1 dla jednej fazy obwodu oswietleniowego

p1 := 83W moc jednejoprawy

Ll := l05m odleglosc pomiedzy oprawamizasilanymi z tej samej fazy

m
ł41:= 33 konduktywnosc pzewodu

ś).mm
)

Sp := 25mrń pzekrójprzewodu

Spadek napiecia dla galezi od slupa 10 do slupa 21 dlajednej fazy obwodu oswietleniowego

żoo Ś
AU%tOdol := ,,. ) , Pl.Ll

1,o1Sp.U-,fi

Au%todot = 0.16 procentowy spadek napiecia dla jednejfazy

2o0 :
łalsp.U- §1

Lsjo7o1g6o21= 0.2 procentowy spadek napiecia dla jednej fazy

LU|%]max((5%

Maksymalny spadek napięcia przy zasi|anlu lampy na sfupie nr 21 wynosi 0,2 oń i jestmniejszy

od dopuszczalnego. Warunek spadku napięcia jest speŁriony.
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2.5.6 Sprawdzenie doboru słupów

- strefa wiatrowa Wl;
- strefa sadziowa S1;

- maksymalny zwis przy +40 oC 1,4m

Obliczan ie obciazen slu pów przelotowych projektowanych (P) :

ffi,il 1:

§1.

ł: i.' : ..: ,',...:

,.ii, ,i,,,,,rl
, . :j,li

l..]:

warunek zastosowania: pud>pu

Pud -maksymalne obciazenie slupa dobranego (np dla zerdzi E10,512,5 Pud=250 daN)

Pu - obciazenie slupa dla zadanych warunków pracy

a:= 35m maksymalna rozpietosc przesla

Bxr,:= 0.sz.\]9 obciazeniewiatrem przewodu oswietleniowego
m

1

,p..p".:= a. ! pw obciazenie wiatrem pzewodów w pzesle dla liczonej ilosci torów
/J

n= 1

ł§,:= 22N.l0 obciazenie wiatrem oprawy

Nł&:= 0N naciag podstawowy pzylaczy prostopadlych

.p;:= 0.2.Npp obciazenie od pzylaczy prostopadlych

,3;ł:: Pp + Po + Pr

Pu = 52.45N l0

Najslabszy projektowany slup pzelowtowy: E10/2,5 o sile uzytkowe 250 dN

Warunek doboru spelniony dla wszystkich projektowanych slupów pzelotowych

Obliczanie obciazen projektowanych slupów krancowych (K) :

4x25 - puewód linii oswietlenia drogowego
( t ) ^^^;^^ ..^,L-^_.,^L ^_-^,.,^]l.., Jl^ --J^-..^L ...^_.._1_1... ll- r:^--_ .

xo,: l | :oo 
|łu 

ro ffi:§,o"H*,nych 
przewodów dla zadanych warunków dla liczonej

(n=1 )

Np =:* l03N

,N&akł",= 40N.l0 naciag podstawowy przylaczy prostopadlych, slupa krancowego

"Ę*hł,: 
Np + Nppkr

"§:= 40N-10 obciazenie wiatrem slupa dla zadanych warunków pracy

§gK,= 22N.10 obciazenie wiatrem oprawy slupa krancowego

,łaK,= Ps + Pokr+ Nppkr

Puwdkr:= Pulł * Prt?
Puwdkr : 354.97N.l0 obciazenie slupa krancowego dla zadanych warunków pracy

Najslabszy projektowany slup krancowy E10.5l4,3 o sile uzytkowe 430 dN

Warunek doboru spelniony dla wszystkich projektowanych slupów krancowych

2.5.7 Spis materiałów podstawowych
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Płyta stopewa 0.3xO.3m

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Klamerka COT 36

~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~~P_~_t_s_ta_I~ oc__._fi_18m__ m__,~__.9 -1~

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 ~~-1-~~~~~-H+---------------------+
Śruba oc. M1Ox25 + N + PO + PS

Śruba oc. M2Ox25 + N + PO + PS

Taśma stalowa, 2x1, 2Ox0.7 COT 37

Zacisk BElOS 2442 uziemiający śrubowy

Zacisk SLIP 1205 odga/ężny przebijający izolację

Objemka 0B-34a

Objemka 0B-35a

Opaska PER 15

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253

Przewód izolowany ALYd 16mm2

Przewód izolowany DYd 2.5mm2

Typ oprawy: LUGSAN 3

Wkładka topikowa '$A

VVysięgnik oprawy oświetJenia ulicznego

Zacisk SLIP 12.05 odgałężny przebijający izolację

Zacisk tulej~ ZUP-5

Głowiczka łermokurczliwa 502KO 33/S

Hak M16x240 wieszakewy

Hak M16x270 wieszakewy

Hak M2Ox250 wieszakewy

Hak PD 2.3 nakrętkcwy

Ogranicznik przepięć

Opaska PER 15

Osłona rurowa BE 50

Osłonka końca przewodu PK 99.025~+-+-+-t-t-r-~~-4-+~------------------------------l~
Przewód goły L 18mm2

Ramka do mocowaola rury FR

Taśma stalowa, 2x1, 2OXO.7 COT 37

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt SO 2745 odcią~

Uchwyt SO 79.5 dystansewy

Uchwyt SO 79.6 dystansewy

Zacisk SLIP 12127 odga/ężny przebijający izolacj
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Przewód AsXSn - Tor 1

E·10.5112

Przewód AsXSn 4x25mm2

E·10.512.5 rr-t_t-~-+-+-+-t-t_r_r~ii+----------------~e·
E·10,514.3 e,

c c c
w w w Typ ustoju ~

r-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-----------------1~.
Płyta stopowa 0.3xO.3m

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Klamerka COT 36

Pręt stalowy oc, fi 18mm, dł.9

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 ~~_+~+-~_+~+-~_+-H+-----------------------~
Śruba oc. M1Ox25 + N + PO + PS

Śruba oc. M2Ox25 + N + PO + PS

Taśma stalowa, 2x1, 2OXO.7 COT 37

Zacisk BElOS 2442 uziemiający śrubowy

Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację

Objemka 08-34a

Objemka 08-35a

Opaska PER 15

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253

Przewód izol<>.vanyALYd 16mm2

Przewód izolowany DYd 2.5mm2

Typ oprawy: LUGSAN 3

\/\/kładka topikowa ~A

Zacisk SUP 12.05 odgałęźny przebijający izolację

Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego

Zacisk tulejowy ZUP-5

Głowiczka termokurczliwa 502KO 33JS

Hak M16x240 wieszakewy

Hak M16x270 wieszakowy

Hak M2Ox240 wieszakowy

Hak M20x250 wieszakowy

Hak PD 2.3 nakrętkowy

Ogranicznik przepięć

Opaska PER 15

Osłona rurowa BE 50

~ Osłonka końca przewodu PK 99.025r-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-------------------------------1~
Przewód goły L 16mm2

Ramka do mocowania rury FR

Taśma stalowa, 2x1, 20xO.7 COT 37

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 270 narożny

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt sa 274S odciągowy

Uchwyt sa 79.5 dystansowy

Uchwyt sa 79,6 dystansowy

Zacisk SUP 12.127 odgałęźny przebijający izolacj

~o
Cl
~
ID
oa.

~
"O
ID

o
a.
o
~
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PROJEKT BaDOWI}INO WYKONA\łCZY BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI EI.EKTROENERGETYCZNEJ OŚWIE|:LENIA DROGOWEGO W MIEJSCO\łOŚU CISIE
aLICA DlłoRcoWA NA oDcINKa oD ULICY L,MLNEJ Do I]LICY MŁYNAR'KIEJ I ULICA 

xy:r!! . '. i ,, i : n.ł :.u.'i ,l.i, iiięis'
8i,,

Proj ekt Zagospodarowania Terenu

3.1 Przedmiot inwesĘcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego napowietrznego

w miejscowości Halinów, wzdhlz ulicy Granicznej i dróg dojazdowych do ulicy Granicznej,

Niniejszy ,,Projekt Zagospodarowania Terenu" stanowi integralną częśó projektu

budowlanego i jest zgodny zRozpotządzeniem MSWiA w sprawie szczegołowego zakresu i

formy proj ektu budowlanego

3.2 Stan istniejący

Droga wzdłuż której projektowane jest oświetlenie ma powierzchnię utwardzoną

żwirowaną. od 4,5 do 6 metrów, długośó projektowanej linii oświetlenia ulicznęgo wraz z

oświetleniem dróg dojazdowych wynosi ok.704 m. Uzbrojenie terenu stanowi napowietrzna

infrastruktura energetyczna Nn. Droga w zakresie obiętym niniejszym projektem nie iest
oświetlona.

Zakr ę s zarrier zeńa inwe s§cyj ne go

Kolejność rcalizacjt zarrtierzęnia inwestycyjnego stanowiącego budowę oświetlęnia

ulicznego.

3.3 Zestawienie powierzchni

Projektowane słupy typu, E o wysokości 10,5 m z wysięgnikami o wysięgu 0,5m i
oPrawami LUGSAN3. Projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25mm2 o średnicy

zewnętrznej 17,1mm w izolacji z polietylenu usieciowanego.

3.4 Elementy do rozbiórki

Nie przewiduje się elementów do rozbiórki.
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3.6

PROJEKT BUDOWLANO WWONAWCZY BaDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKaIROENERGET1CZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGry W MIEISCOWOŚCI CISIE

aI.ICA DwoRcOWA NA ODCINKU oD aLICY LOKALNEI Do aLICy MŁYNAR§KIE! I aLIcA MŁYNARSKA

3.5 Dane o terenie

Tęren nie jest w strefie konserwatorskiej.

Wpryw eksploatacji górniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

Informacja o zagrożeniach dla środowiska

Projektowana linia oświetleniowa napowietrznanie stwarza zagrożenia dla środowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

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 ograniczaw żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich.

3.9 Obszar oddziaĘwania

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje dzińk;l: dz.nr ew.122,69, 88,

136,12312 gm. Halinów, obręb Cisie, obszarwiejski.

3.10 Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna I

3.7

3.8

",- -, i,rł Włoclzinrierz Krqeze!_ 
^

,Hru:TrK,,:l:i,ffi;ffffi*B
Nr Ml,f /0325/l'UUtr, 

,J,

,/ _1Lą - {,,i"L
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Info rmacj a do§ cząca b ezpieczeństwa i och rony zdrowia

BUDOWY NAPOWIETRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLBNIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚfl CISIE ULICA DWORCOWA NA ODCINKU OD

ULICY LOKALNEJ DO ULICY MŁYNARSKIEJ I ULICA MŁYNARSKA

ADRES

INWESTYCJI

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA

SPORZĄDZIŁ

mgr inż. Włodzimier* Kruczek
Uprańnienra budowlane do projektowania

Dez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakrósie sieci, instalacji i urządżeń elektrycznych

i eIektroe.]ergetycznych .
N" MAp/O325/P^^trl4a /

,i)Ę,"tL;ł^

Kraj - POLSKA

Województwo Mazowieckie - Cisie ul. Dworcowa i MĘnarska

dz. nr ew.122,69, 88, 136,12312 gm. Halinów obręb Cisie

Gmina Halinów
ul. Spółdzie|czaI
05-074 Halinów
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Wytyczne BIOS

' Zgodnie z rczporządzeniem Ministra Infrastruktury z dńa 26-06-2003r. w sprawie

informacji dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeflstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z dnia 10-07-2003r.) obowiązkiem kierownika budowy jest przed

rozpoczęciem robót opracowanie planu BIOZ. Wskazania doĘczące przewidywanych

zagr ożeń w czasie r ealizacji robót:

4.1 Zakres prac i kolejność ich wykonywania

o przygotowanie miejsca pracy;'

o wybudowanie słupów linii napowietrznei;

o wybudowanie odcinków linii kablowej;

. budowa SON;

o podwieszenie proj ektowanego przewodu;

o zamontowanie wysięgników;

o podłączenie opraw oświetlenia ulicznego;

o wykonanie pomiarów i włączenie do sieci.

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

. istniejące uzbrojenie terenu

. drogi publiczne

o istniejące budynki, ogrodzenia

4.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie

' o Istniejące uzbĄenie terenu,linie napowietrzne nN i SN;
' 

o Istniejące uzbrojenie terenu, gazociąg;

o drogi utwardzone

4.4 Przewidywanezagrożenil

o praca w poblizu czynnych sieci nN zagrażającaporażeniem prądem elektrycznym
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-Zagtożenieśrednie 
_,*.,,,,,'',' ']] ] ,',,,.,,

o prowadzenie prac rozładunkołyych i montażowy ch orazdemontażoŃoh ] i

zagtażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości - zagtożenie

średnie

o wykonywanie wykopów zagrużającęutazalT|icińana skutek upadków do wykopu

i pracą sprzętu -zagrożenie średnie

4.5 Sposóbprowadzeniainstruktażu

o zapoznarlie z zaktęsęm robót i kolejnością ich realizacji

o przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHp po przyjeździe na budowę

i w kazdym przypadku zmiany asortymentu robót orazw przypadku wprowadzenia

nowych technologii

o Zapoznarlie pracowników z oceną ryzykazawodowego na stanowisku pracy

o Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP

o określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ichptzestrzeganie przy pragy

w pobliZu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia

i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego

wykonywania pracy

o określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania

. Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów

alarmowych.

4.6 Wskazanieśrodkówzapobiegającychniebezpieczeństwom

. Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp.

. Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesĘ itp.

c Zachowarlie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu

o wyznaczenie stref niebezpiecznych

o wyznaczenie dróg komunikacyj nych

o Praca na sieci nN wyłącznie po dopuszczeniu przez pracowników PGE Dystrybucja

Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejonowa Dystrybucja Ruchu Mińsk Mazowiecki.

rł6r inż, Włędu imiere Kruczd<
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez cgraniczeń w specjalności instalacylne]
w zakresle Sieci, instaiacji i urza,czeń eleklrycznych L)

i elektrcenergelycznych
Nr fulAPlO325/POOE/13

,o .y'.,'.:, ią,{( -,



PROJEKT BaDoWI^ANo WKONAVCZY BaDoWy NAW\YIETRZNEJ SIECI ELEKTRqENERGETYCZNEJ qŚ\łIETLENIA DRoGoLl/EGo W MIEJsColrośu CI\IE
ULICA DWORCOWA NA ODCINKU OD aLICY LOMLNE.I DO ULICY Mł,YNARSKIEJ I ULICA MŁYNARSKA

Załączniki

Projekt oświetlenia
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Refuat Arthńełillry i §łńcrunictłua
ul. Spółdzielcza 1, a5-ł7 4 Halinńo,v

PĘekt oświetlenia Gisie Dworcowa i Młynarska

Partner kontaktowy: GMlNA HALINOW
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

nnEr inż, Włodzimierz Krucz*
Uprawnienia budowlane do projektowania

Data: ,19.12.20,16 bez ogranicze1 w specjalności instalacyjne1

Edytor:WodzimierzKruczek wzakresjei:'|;ii,1"1icJ[HÓlTff;łn'""nu'n

Nr MAP/O325lPOOE/13

(Ą *ą0,|-



Fr*,i*kt oświetlerria €isie Bwgr*orłra i MĘnar*ka

Einstalprojekt

Paftyzancka22
05-074 Halinów

PĘekt oświetlenia Cisie Dworcowa i Mlynarska
Strona tytułowa projektu
Spis treści
Lista opraw
LUG LIGHT FAGToRY,l30042.60142.1 206 1

Kańa danych oprawy
Cisie Ulica Dworcowa iMłynarcka

Dane planowania
Lista opraw
pola oszacowania

pole oszacowania Jezdnia 1

klasa oświetleniowa
lzolinie (E)

Spis treści

LUGSAN 3 {x7OW HSE

1

2
3

4

5
6

7
8

.i
Strona 2

DlALux 4.,t2 by DIAL GmbH



Prcjekt gświetNenia §isie Dułorsowa i Młynarska

Einstalprojekt

Paftyzancka22
05-074 Halinów

5llość LUG L|GHT FACTORY 130042.60142.1206 1

LUGSAN 3 1x7OW HSE
N umer artykułu : 1 30042.601 42.1
Strumień świetlny (Oprawa): 4558 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5600lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń ClE: 100
Kod Flux ClE: 50 85 98 100 81
\Ałlposażenie: 1 x NAV-E 70 4Y (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Projekt oświetlenia Gisie Dworcowa i Młynarska / Lista opraw

llustracje oświetleń
znĄdzieszw naszym
katalogu oświetleń. /\t\D

19.12.2o16

.ł.
Strona 3DlALux 4.12 by D|AL GmbH



Frnjekt oświet§enia eisia §woreovua i fifiłynarska

Einstalprojekt

Partyzancka22
05-074 Halinów

LUG LIGHT FAGToRY 130042.60142.1

l l u stracje oświ etle ń znĄdziesz w n aszym katal og u
oświetleń.

Klasyfikacja oświetleń ClE: 100
Kod FluxClE:50 85 98 100 81

Edytor Włodzimierz Kruczek
Telefon 691548176

faks
+Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

206_1 LUGSAN 3 {x7OW HSE / Karta danych
opravvy

\Afolot światła 1:

10s.

90.

?5"

60.

105.

90"

75"

400

cdi klm
] 

-c0 
- c180 

-c90 
- c270

powodu braku właściwości symetrycznych nie można
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

.i
Strona 4

DlALux 4.12 by D|AL GmbH
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Einstalprojekt

Pańyzancka 22
05-074 Halinów

Profilulicy

Jezdnia 1

Wspołczynnik konsenłacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

frięił* §}*v*c,r:*wa i ŁĄfufi*rs§słl

&;'i,r,li,i",-;: l, ,,_"" :'

. r:],:l..,,,,_., ,,1 |:
Edytor !Ąłodzimież'Kruczek

Telefon 691548176
faks

e_Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Cisie Ulica Dworcowa i Mlynarska / Dane

(Szerokość: 6,000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0,070)

pIanowania

Io 
so".'

0.00

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

35.00 m

LUG L|GHT FACTORY
4558lm
5600lm
83.0 W
jednostronnie u góry
35.000 m
8.000 m
7.773 m
-0.458 m
,10.0 ,

0.500 m

130042.60142.1 206_1 LUGSAN 3 1x7OW HSE
Wańości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 7O",. 150 cd/klm
pay 80":
pzy 90':

91 cd/klm
21cdlklm

W każdym kierunku twolz ącym podany kąt z dolną linią pionową przy

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy
oświetleniowej G2.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu
oślepiania D.6.

19.12.2o16

.ł"
strona 5DlALux 4.,t2 by D|AL GmbH



Fr*"!eki cświet§ęrłia *isie *w*reeiwa i Młynanska

Einstalprojekt

Partyzancka 22
05-074 Halinów

8",5i',.;i ,'l 
" 

] ,l: ], "rili i il, ,;,"l

Edytor Włodzińt3iłiłiłćź;f; 'llr 
] 

"ji:]-il]"'i 

il
Telefon 691548176

ux
19.12.2o,16

.ł,
strona 6

faks
e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

Cisie Ulica Dworcowa i Młynarska / Lista opraw

LUG L|GHT FACToRY 13oo42.6a142j206 1

LUGSAN 3 1x7OW HSE
Numer afikułu: 130042.601 42.1
Strumień świetlny (Oprawa): 4558 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5600lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń ClE: 100
Kod Flux ClE: 50 85 98 100 81
\Ąń7posażenie: 1 x NAV-E 70 4Y (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń"

DlALux 4.,t2 by DIAL GmbH



Cisie Ulica Dworcowa i Młynarska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa
oświetleniowa

V}lbrana klasa oświetleniowa: 56

Ta klasa oświetleniowabazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Fr*jekt *święt§erłia 6§sie Dwr*rc*wa i {Włyn*rslca

Einstalprojekt

Paązancka22
05-074 Halinów

Parametry

Typowa prędkość głównego
uzytkownika
Główny uzytkownik

l nni dopuszczeni użytkownicy
V\Ąlkl uczen i użytkown icy
Sytuacja oświetleniowa
Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu
Natężenie strumienia ruchu
rowezystów
Natężenie strumienia ruchu pieszych
Trudnośó nawigacji
Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twazy osób
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowość pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wańość

Niska (między 5 i30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy, Rowerzyści,
Piesi
l
l
D4
Nie

Normalna

Normalna
Normalna
Nie
Niepotrzebne
Normalna
Normalna
Niski (okolica wiejska)

_ł.

Strona 7DlALux 4.12 by D|AL GmbH



Prajei<t *S:wietlenia

Einstalprojekt

ParĘzancka22
05-074 HalinóW

Cisie ffwor*owa i Pdłyxan*ka

Cisie Ulica Dworcowa i Młynarska / Pole oszacowania Jezdnia 1 l lzolinie (E)

20
10

15/
10

5 5

5
10 15 20

5 \,},'u

§TAii1,1ś"{'yl { } i}{_1",§.i,lii ł..; tv ,

'*- :'r,l;l :__l :r l, i il i;*. i,ll;:l, :q i,: : 
", 

: i ltrc1, D|AL
Edytor Włodzimierz Kruczek

Telefon 691548176
faks

e-Mail wkruczek@einstalprojekt.pl

I,- 

-

0.00

0.00

Siatka: 12 x4 Punkty

E* [lx}

7,75
Er,n llxl

1.26

E*u,. llxl
21

Emin / Em

0.163

35.00 m

Wańości Lux, Skala 1 :294

E*in / E."*
0,060

.t
strona 8

DlALux 4.12 by DIAL GmbH




