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PREZYDENT MlAsTA PŁ0(KA

09-400 Płock' plac stary Rynek 1
(naŻwa i adres organu wydającego decyzję)

Płock, dnia 'j grudnia 2012 roku

WRM_III'674o.5oo.2o12'KP 
(mie]scowość data)

(nr relestro wn]osku o pozwo|eń]e na budowę)

DEcyzJA pptr!,7zotz
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, ań' 34 ust. 4 i ań. 36 ustawy z dnaa 7 lipca

1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 i Nr 243, prz, 1623, z póżniejszymi zmianami)
oraz na podstawie ań. 104 ustawy Ż dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowanaa
administracyjnego (DŻ. U' z 2ooo i Nr 98, poz. 1071, z póź^iejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu Wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 23 pażdziernika 2oI2 roku,

zatwieldzam proiekt budowlany i udzielam pozwolenia na bgdołlłę#o=l'iófŁęl
wykonanie robót budowlanych1)

dla

Miejskiego zarządu Dróg W Płocku
o9-4oo Płock, ul. Bielska 9/11

( m ę ńazwsko ub nazwa ńwestoE o.au lego ódres)

obejmujących rozbudowę elekt.oenergetycznej linii kablowej o'4 kv-
ośWietlenia uliczn€go. zlokalizowanej w Płocku przy ul' czerwonych
KosynieróW na dzialkach o numerach ewidencyjnych gruntóW 2823/5,
2423I L[, 6401 L, 324A1 L, 2a24, 2a34I 4, 3707 I L, 2A26I L, 3707 I 18 i
3707119
o kategorii obiektu budowlanego: XXVI
którego projekt budowlany sporządzili :

Uprawnienia bLldowlane do prolektowania ff M^z/o419/PwoEI1t bez ogranicŻeń W
zbigńicw wrona specjalności instalacyjne] w zakreśie siecj, instalaci i Użądzeń elektrycznych i

elektroene.getycznych, wpisany na listę cŻlonków Mazowieckiej okręgowej lzby
hżynierów Budownict\ła pOd n. ewid' MAz/lę/5975/o2

(ńaŻwa i rodza] oraŻ adres całego Żam eżenia budowlaneoo, rodŻa]ce) obiekluców) bądź robót budow|Enych, kateqon.Ge)
oblekt!Gów), imię i nazw sko autor. projekt! oraŻ specjólńość, zakres i ńUńerjego Uprównleń budowlanych oraz informacla o

wpisie na listę czlońków właśĆiwe] zby samożądu żawodowego)

Ż zachowaniem następujących WarunkóW, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art' 42 ust' 2 i 3
ustawy- Prawo budowlane:
1. szczególne Warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenaa robót budowlanych:')

a) roboty winny być prowadżone zgodnae z zatwierdzonym projektem budowlańyń,
obowiązującymi przepisami, uzgodni€niami oraz w spośób nie zagrażająCy
bezpieczeństwu ludzi i mienia'

b) zgodnie ze złoźonyrn oświadczeńiem, o którym mowa w ań' 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane za sporządzenie projektu budowlanego, a w szcŹególności za
treść i rcżwiązania zawańe w projekcie arahltektoniczno-budowlanym i ich
zgodność z przepiśańi, pelną odpowiedzialność cywilną i zawodową oraz karną
ponośżą projektanci i ewentualńie ośoby sprawdzające, jednocześnie poża
zaklesem wskaŻanym w ań.35 ust.l pkt 1i pkt 2 uśtawy Prawo budowlane
rozwiąŻanla te nie podlegaią sprawdzeniu prz€z tutejśzy olgan adminiśtfacji
architektoniczno-budowlanei.

c) naleźy żapewnić objęcie kierownictwa budowy zgodnie 2 art. 42 uśt. 1 i 4 ustawy



prawo_ Budowlane przez osobę posiadają.ą uprawnienia budowlane wodPowiedniei specjalności i spełnlającą wy-o!iń. rź ust' i u"ia*nd) iŚtotne 
' 
odstąpienie od zatwierdzonego p;ojektu budowlanego lub innychwarunków pozwolenia na budowę jest dópuśzczilne ;edynie po uiskaniu decyzji

o zmianie pozwolenia na budowę'
e) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w śposóbtrwaly można śtosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyiącznie, leżeli
__ wyroby te zośtąły wprowadzone do oLrotu zgodnie z przepisaml odĘónymi' -

f) należy .zapewnić sporządżenie planu bizpieczeiistw; i ochrony zdrowia'uwzględniając śpecyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenla robótbudowlanych,
9) skutki prawne i administracyjne wynikaiące z Welścia na teren' a także

ewentualne kolizją uśzkodzenia iawarie istniejącego uzbroienia w trakcie
wykonywania robót budowlanych w pełni obciążająlńw;stora,

h) ieźeli do Wykonania prac przygotowewczych lub robót budowlanych j€st
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku. lokalu lub na teren sąśi€dniej
niefuchomości/ jnwestor j€st obowiązany przed rożpoczęciem robót uzyskać
zgodę. wlaśćiciela Śąsiedniej nieruchomośGi; budynku lub lołalu (na;emcy; na
w€Jscle ofaz uzgodnić z nim przewldywany śposóĘ zakr€ś i terminy korzystania z
tych obiektów, a także ewentualną rekompeńsatę z tego tytułu'i) naleźy za.bezpieczyć plzed ńożliwością zniszczenia znijau;ącą się na terenie
roślinność, bez zgody właśGiwego organu administracji luoiiizlie; wyklucza s|ę
wycinkę dr2ew i krzewóĘj) naleźy zapewnić wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu w tereńie,

k) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub żłożeniem wniosku o udzie|eniepozwolenia na użytkowanie należy dokonać g€odezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej, obejmującej położenie obiektów na gruncie' obiekt' lubelementy obiektów budowlanych, ulegające zairyciu, wyńagające
inwentaryżacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem'l) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub złoźeniem wniośku o udziel€nie
pozwolenia na uźytkowanie należy odpowiedńio zagospodarować tereny przyległe
do obiektu budowlanego/ ieźeli eksploatacja wybudowanego otie-łtu_ ;óstuzależniona od tego żagospodefowania' zgodnie z wymaganiarni ań. 5, k[ór€
realizuie się przed oddanieln tego oblektu do użytkowania'

m) po żakończeniu budowy doprowadżić do nal6źyte9o stanu i porządku teren
budowy, a w razie korzystania w trakcie budowy' takźe drogę ulicę' sąsiednią
nieruchońoś4 budynek lub |okal,

2.czasużytkoWaniatymczasoWychobiektówbudoWlanychi-ffił
3' Terminy rozbiórkj:

1) lstniejąe"€h objektów budettlany€h nie.+zevJidŻk$y€Ho-d.b g€-{+Ekowa$ła ,)

@ł
4_sż ezelegw e w'/ fi\aga|ila dą łe+

5. Inwestor jest zobowjązany:
1) zawiadomjć Właściwy organ nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W Płocku mieście na prawach powiatu, p|' Gen. ]' Dąbrowskiego 4)
o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym termjnem
przystąpienia do uŹytkowania;')

ą de€y4ę 6 BeŻweleniu
F€-użytko'Aańi*)

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dŻiennik budowy trJb
lo*ió44 orcz umieścić na budowie ]gb---+ozbjóf€e W Widocznym miejscu tablicę
informaĆyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdtowia.,)

obszar oddziaływania obiektu(-óW), o którym mowa w ań. 28 ust. 2
PraWo budowlane, obejmuje nieruchomości o numerach ewjdencyjnych gruntóW
2A23 / I 7, 640 / 7 | 324a / 7, 2A24, 2A34 / 4, 37 07 / 7, 2826 / 7, 37 07 / 18 i 37 07 / 19, na
realizowane jest zamierzenie budowlane.

UZASADNIENIE
zgodnie z aft' 107 s 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

organ administracji architektoniczno-budowlanej odstąpił od uzasadnienia

ustawy-
2823/s,
których

tutejszy
decyzji



kończącej sprawę w pierwsŻej instancji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony
i nje dotyczy decyzji rozstrzygającej sporne interesy stron olaz nie dotyczy decyzji
wydanej na skutek odWołania.

od decyzji przysłu9uje odwołanie do wojewody Mazowieckiego za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jei do.ęczenia.

DecyŻja o pozwoleniu na budowę Wygasa' jeżeli budowa nie została rozpoczęta

(pie€zęć imienna i podp]s osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzvmuia:
1' l4iejski zarŻąd Dróg w Płocku

09-400 Płock. ul' Bielska 9/11
2.

3,

ENERGA. OPERATOR S.A.
oddzaał W Płocku
o9-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 106
|'.4łodzieżowa spółdzielnia Mieszkaniowa
o9-4o2 Płock, ul' A. Mickiewicza 12A
Wydział Gospodarki 14ieniem w/m
Biuro Gospodarowania Mieniem skarbu Państwa W/m
WRM-III a/a
Do Wiadomości:
WydŻiał skarbu i Budżetu W/m
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
o9-4o2 Płock, plac Gen. J. Dąbrowskiego 4
wrazz 1 egzefiplarzem projektu budowlanego
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1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o Żamieżonym termjnje rozpoczęcia robót budowlanych, na które
jesl Wymagane pozwolenie na budowę, wlaściwy organ nadzoru budowLanego oraz pro]ektanta

sprawującego nadzór nad zgodnością rea]iracji budowy Ż projektem co najmniej na 7 dni przed ich

rozpoczęcienr, dolączając na piśmie:
1) oświadczenie kierown ka bldowy (robót) stwierdzające spożądzenie planU bezpieczeństwa i ochrony

zdrowa oraz przyjęcie obowiązku kerowania budową Gobotami budowlanymi), a także
ŻaśW]adczen e, o którym mowa w ań' 12 ust. 7 ustawy- Prawo budowlane,

2) W przypadku ustanowien]a nadzoru inwesiorskiego- ośWadczeni€ inspektora nadzoru inwestorskiego
stwie.dŻające przyjęci€ obowiązk] pełnienia nadzoru inwestorski€go nad danymi robotarni
budowlanymi, a także zaświadcŻenie, o którym mowa W art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

3) nrormację Żawierającą dane ŻamiesŻczone W ogłoszeniu, o którym mowa w art' 42 ust' 2 pk! 2
!siawy- Prawo budowlane.

2' Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu pżed \łykonaniem wszyslkich robót budowlanych pod

warunkiem r']iyskania pozwolenia na użylkowanie wydanego prŻeŻ Właściwy orqan nadzor! budowlanego'
3' W pŹypadku gdy lzyskanle pozwolenia na uŹytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu

można przystńić po uplywie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego
Żawiadohiania o zakończeniu budowy, jeŹeli organ w tym terminie nie wnlesie sprzec]WU W drodze decyzji'

4.

p€:łłgli:s]€:ł€ rJŹy+łóWaf i€ stan6

1)
2)

Jeś nie Żachodząwym enlone okoliczńościl!b potrzeba skreślić'

5.

6.

przJ# upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa
została przerwana na czas dłuższy niż 3 latli.'' \' . r ,//tt..,, r'':. l, ,//l/,'

/ //,/'
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B-art
Piotr Bednarski
Ul' Królewiecka 23A
09-402 Płock

W odpowiedzi na Pana Wystąpienie, pismo nr o2/L5/Lo/2oLz z dnia l5.1o'2o72 r',
informuję, źe przedstawiony projekt bUdowlano_wykonawczy pn':

.'Rozbudowa oświetlenia ulicy czelwony€h Kosynie]ów !Y Plocku
elektroenergetyczna linia kablowa ą4 kv oświetlenta uliczn€go'. - opracowanie
październ|ka 2o7z r.,

uzgadniam pozytywnje w zakresie warunków do projektowania określonych w piśmie

MzD-Dr'4202'25'2072.CP z dnja 25'05.2012 .. oraz przyjętych rozwiązań technicznych.
Przekazany 1 egzemplarŻ dokumentacji pozostaje W Miejskim zarŹądzi€ Dó9 w Płocku.

M]cjŚkie8o Z.nąĄDróE w Pło{ku

z

ollzymują:
1. Adresat.
2 MZD-alI - aa

DYREKTOR

l4]ejskl Zarząd Dróg W Plock!
ul' B]elska 9/11, 09'400 PŁocK

tel. 24 364 0t 20, fax. 24 361 19 10
www.rnzd"plock.eu

3
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Eoś.ssaa/po.'l.,'lWzot z

PRoToKÓŁ Nr Po-1t1'lut2012
Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadnjający: ENERGA oświetlenie sp. z o.o. - Region Południe

obiekt; ośWietl€nj€ ulicŻnew Płocku ul. czerwonych Kosynjerów

Przedmiot uzgodnienia: linia kablowa ośWietlenia uIiczneqo.

Projektan| Zbigniew Wrona nr uprawnień l\rAz041glPwog11

W odpowiedzi na złożony \łniosek z dnia 15'10'2012 r ENERGA ośWietlenie z o'o' uzgadnia projekt

,,Rozbudowy ośWietlenia ulicznego ul' czerwonych KosynieńW w Płocktl'''

1' Uzgod nienie jest Ważne pEez okres 2lal od daty uzgodnieni9 PT.

2' Uzgodnienie tl?ci WaŹność W wypadku gdy|

2.1 lnwestor nie zrealizuje projektu w ckresie 2 lat.

2'2 lnwestornie uzyskaŻgody na pŻedłużenie okresu Ważności uzgodnjenia.

2.3 Dokona się zmiany projektowanych ulządzeń energetycznych i trasy linii bez uŻgodnienia

z ENERGA ośWietlenie sp. z o. o.

3. Prace pŻy ośWietleniu ulicznym należy Wykonywaó

z dnia 24.02.2012 t.

zgodnie z warunkami ff 57l1INl2012lP

KćaLt' lit łłałt^lii 2 ohQtwłlt
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09.400l!|ncl(, sl{ lłyn.k l'

Płock,28.11.2012 r.

wKs-III.644.26.201.2.SM

Miejski zarząd Dróg w Płocku
o9-4oo Płock, ul' Bielska 9/11

W odpowiedŻi na pismo z dnia 26.11.2012 r', znak lłlzD-DI'4202,25'2o12.cP w
spraWie uzgodnlenla robót Żiemnych przy Wykonywaniu projektowanej ,,Rozbudowy
oswlet]en'ia ulicy Czerwonych Kosynierów W Płocku - elektroenergetyczna linia kablowa
0,4 kV oświetlenia ulicznego" iĆ,formuję, że uzgadniam je W zakres-ie geologii bez uwag.

Z powaŹaniem

Gęolog Miasta

2. WKS-lli- aa

Ur'ąd Miana plo.ka

5l!'/ ]iyń.( 1' 09{at PLoa(
t|..':.1La: ] 

j ja'Jr[Ś:24.]67l!9B,]nfuap..t.!,'w}.pa.|..u
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oŚwIADczENIE PRoJEKTANTA

Zbigniew Wrona
(imię i nazw'sko)

96-500 Sochaczew
(kod pocztovy) (miejscowość)

Ul. Zamoyskiego 10
(ulica)

oŚWIADCZENIE

Na podstawie art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanc
(Dz. U. z2010 roku Nr 243' poz. 1623 tekst jednoliry)' składam niniejsze oświadczenie' jako
projektant projektu budowJanego zamierzenia budołlanego pod nazwą:

Rozbudowa oświetlenia ul. czerwonych Kosynierów w Płocku
Elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV

oświetlenia uliczlego

zlokalizowana w miejscowości Płock' ul. Czetwonych Kosynieróq
dz. nł ewid.:28Ż3/5'2823lll,640/1' 3248/l , 2824, 283414, 3'707lI,2826lI, 3'10'1/18, 3707 /19 

'

o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami'
w tym techniczno - budowlanymi, przęciĘożarowymi' BHŁ sanitamymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Niniejszy pĄekt jest kompletny pod wŻględęm celuiakiemu ma służyć.
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych
w specjaIności: instalacyjno-in7} nieryjncj.

UlłZĄ l) MI^\ i,\ ł'l,()L i\?.
\lld,.irlS1riil.! i{f/\1,1, rlliilx.

Liriflriu:ki  (h t.rL!^
l{(l!li[,i.ł!..]lr].lll l

plilłkl'''H$h''1#łl$t0P 
"
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Ul{ZĄ D M l A s'I',\ l,ł'UCKĄ
W\,]/ , \, ,i, L it,vs ,i \t..r.rr.

' li\j\L l Ąll tj| \||l n
]lL ].' ! \ł]| |l.l|'tI

Ar{h rtrlt,irir/iL' JL,l,\\ n,.i
0t Jrr)l1r,l \r, I t({n,t t'

slso. akt, M^47131-l132/ 625 tU /E Wa6zrwa. dni3 20 grudnia 20ll r.

DECYZJA
Na podśawic ań' ll ust' l i ań' 2'1 (jst' l pkt 2 UsI2*1 z dnia t5 grudnia 2000 .' o samorądach zawodoBych
architektów. inżyn ierów budown ictwa olaz urba8 iŚów (Dz'U . z 2001 l. Nr 5 poz- 42 z pÓŹn ' zn '). ań' l 2 usl. l
pkl'5,usr.i,afi. 13usr. 1.3 i4. an 14ust. Ipki5ustawyzdnia7lipca1994..-PrawobudowlaneCekst
jednoliry:Dz'U'z20l0.'Nr243,Poz. ló23Żpóa'n')oraŻ$ llust. Ipk:j.śI5'ś24usr 1roąolądzenia
Minisrra T.ansponu i Budownictwa z dnia 28 kwicmia 200ó r' tv sprawt€ samodzielnych funkcj i t€chn icznych w
budo\łnidwie (Dz'U ' Nr 83 poŻ- 5'7 8 póź:r ' z,n ')

okręgowa Komisja Kwłlifi kacyjna
Mazowieckiej okręgowej Łby lnłDieró\ł Budownictwa:

nadalc
Panu Zbigniewowi Wronie

magistro* i inżynicrowi
urodzotremu dnir 25 mrrcs l97l rok w Sochaczewie, synowi Zdzislaw{

UPRAWNIENIA BUDOW LA\{E
n. ll't^Zi t4t9 IPWOEIII

do pĘektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze ń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci' iostalacjii urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegóIołty zakres upra!łnień
I. Na mocy art. 12 ust. l pkl l-5' an. 13 ust. l,3 i 4 Ustłtvy - Prewo bldowlene, w z'krcŚie
objętym wyżej wymienioną 8p€cjAlnością' ninieiśze $prervnienia stanowiq podstrwę do|

ll Projeklolvania' sprawdzania projektów archilekloniczno'budowlanyah I spruwowania
nadzoru aulorskicgo,

2/kierowania budowąlub ;nnyni roboutmi budowlanymi,
3/ ki€rowania wytlvarzan'en konst.ukcy.]nych e|emen!ów budowlanych ofóz nadzo'll i

kontroli technicŻnej w},twarzania tych e]ementów'
4/ \łykonywan ia nadzoru ;nweslorskięgo.
5/ sp.awowanir konaroli technicŻnej utrzymania obi€któw budowlanych. z zasrzeżeoiem
ltt 62 uśt 5

lI. Na mocy s l5 rozpor'ądzenie Ministre Transportu i BudoYnictwa r dnia 28 kwictnia 2006 r'
w splswię samodzielnych funkcji le(hnicznych w budownicbr'ie, ninicjsue upr$wnienir
budowlatre stanorłią podsta$'ę do:
spor/lJlżni' P.lrjeŁtu r.6a3podaioąd'lia dzialkj lub t€renu w 7'krcsic wyŻej wymien;onej
specjalności.
IIl. Ne mocy $ 24 ost. l rozporządzenia Ministra Transpońu i Budolvnictl'e z dnie 28 kwietnia
2006 r. w sprawie s'mod2i€lnych funkcji techoicztrych w budownict$'ie' niniejs'e uprawnienia
budow|rn€ stanowią podstlwę do:
projcktowania obiektU budowlanego i kierowan;a robotami budowlanynri związanym; z obieklern
budowlanym' takim jak: sieci' instalacje i urŻąd7€nia clekrryczne i elektroen€rge.yczne' w tym
ko'ejolve. trolejbusowe i tramwajowe sieci mkcljne rvraz z instalacjami i upadzen;ami tcchnicznymi
zsilanis istcrowania. w rym kolejowej' folejbusowej itramwajo\łej s;eci lrakc' ej onŻ

ł.$, A,#ł ?'f 9ó'#i' ? *O#ł3#

?

elektrycmego og'Żewania roz.jazdó*'



IJZASADNTENTE
w zwią2*! ż llwz8lędnieni€m w całoścj żądanja grÓny. na podstawi€ ad'
adninisEacyjne8o odste'uj€ się od Llzzgc!'enia dccyzji.

URzĄD MlA5 l',\ l'Łi-rcKA
lłvd/]Jl sl l.!]i lil/\tIiL ŃliJ\rx' lkhlńi\N!: i^tl'[,:Ll, r!

iłCIil|ll 
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(llr ill]( ('ii '
Archil(kknli|/ l'l. Illl| 

^!|'InĆ|0Fa0u l{'!lr hlrry l{yncl 1_

l07 ś 4 Kod.ksu posĘpowania

POUCZENIE
]-zaodnie z art' 12 st. 7 uskwy - Prawo budowlan., podslapę do wkoĄfuania sahodżielĄ,ch |unlcji
lechnicznych w fudo\łnic!|9ie slanowi \9pis do ceAlralĄega rcjesh' pklwąfuoneao pże ClówneqÓ Inspeilorc
Nadżoru 8!do\,lan?go oraŻ wPis ha lislę Ćżtonkól! wlaściwej izby sanolządu zawodovego'
2' od ńniqs2ej decyji st,ży odwolanie do Kra)o\|.j Konkji Kwalilkaanej Polskiej Łby lhr"ierów
Budowniclwo w Warszfuie za pośredhiclwen orłę,Iowej Konisji K\łdlilikacyjnej Mazowieckiej okręraopej lżbr
lnłni?łóuł Budownic,wa w WarszNie. w letninie l4 dhi ad dhio je] doręcrenia'

skbd orekijłcy
|/ mgr inŁ K.4,sztof trtoozck

2/ ńgr ioż" lren' chursks
J/ Der inż KŹysaof Boosś

oo_'ymują.
L Pan Zbigniew Wrcna

ui. Zamoyski€8o l 0
96-500 ŚÓĆh.Ć7ew

2. cłówny lnspektor NadŻoru BldÓwlane8o
3. ala

łłlłr rł Ąarroł9giJ,J,#łh'3ff

I

Ll !,s"r !ifu Bud.vlont
i: :. r,t,.'-,ż.ż-}<'l'ffi, '

l. ł'r ł $rt'ołll' llt, t,sr's,o:



t]l{ZĄl) 1!ltA5 t \ l'L(i'L i'
Wlil/r,Ll:\r 'rr(!ii l('^\r'i Ilrr r'
' I r],'l lh]\( |^'(ri]c[]u|ł

l(1n ;l lrlt\l$rr rll

^(lIl(lL 
l Itr'/llL'' lJl llllŃLinĆ

'l,r..t'lr l'lrrrl ŃrN l{\hel IPo}-5ł{A
llBt
lliaf Ila [0\''ł

8U00tvi (TwA

Zaświadczenie
o nuńene weMikacyjnym:

MAŻ-TMM-D8T-V9l *

Pan ZBIGNIEW WRONA o numerze ewidencyjnyrn MA4IE/5975/02

adres zamieszkania ZAIVIOYSKIEGO 10, 96-500 SOCHACZEW

jest czlonkiem Mazowieckie.i okręgowej lzby Inżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

NiniejsŻe zaśWiadczenie jest Ważne od 2012 -or-or do 2oL2-72-3r,

zaśWiadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie iopatrzone be2piecznym podpisem elektron;cznYm
Weryfikowanym przy pomocy WaŹne8o kwalifikowanego certyfikatu w dniU 2011-12_o9 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczą€y Rady MazoWieckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

{zgodn]€ art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r' o podpisie elekt.ońicŻńyń (Dz' U' 2001 Nr 130 po'' 1450) dan€ w postaci
eleklronicznej opatrzońe bezpieĆznym podpi5em elekvonlcznvm weryfikowanym p2y pomocywaźnego kwa ifikowanego certvn]Gfu 9ą

'ównoważne 
pod wŻ3Ędem skutków prawnVch dokumeńtoń opatrŻonym podpi5ańi w|ósnoręcŻnymi.)

lłlłrn dls łu.aołoj t| ł dru|lwt
n]qr inz ZBlGNlEw WRoŃA

ł Weryf kację poprawnoś.] danvch w nin €jśzvm Żaświ3d.Żeńiu mrżna sprawdŻićza pomocą numeru welńkacyjne8o bświaddenia na
svo.ie Polskiej lŻbY lńżVnierów Budowńi.twa Www.piib.org'pl lub kontaktując się Ż biurem właśclwejoklęgowej lŻbV lnżynierów

I
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B-art
Piotr Bednarski
Ul' Kościuszki 1 lok. 102
09-402 Płock

W odpowiedzi ńa Pana Wystąpienie, pismo Żnak: a/o9/o5/2o!2 z dnia 09.o5.2o12 r.,
niniejszym określamy następujące Warunki do pfojektowanja dla zadania inwestycyjnego
pn.:',,Rózbudowa oświetlenia przy ut. Nizinnej, Jordanowskiej i Czerwonych Kosynierów

1. Projekt techniczny M/inien uwzględniać|
a) ul. Nizinna

budowę iŻolowanej linii napowietrznej na słupach betonowych,
zastosowanie opraw sodowych o mocy do 100 W.

b) ul. Jordanowska
- budowę izolowanej linii napowietrznej na słJpach betonowych,
- zastosowanie opraw sodowych o mocy do 100 W

c) ul. czerwonych KosynieróW
- budowę zasilającej linii kablowej z pętlowym układem połączeń,
- zastosowanie ulicznych Iub parkowych latarni aluminiowych,

zastosowanae ulicznych lub parkowych opraw sodowych o mocy do 100 W'
montaż oświetleniowych szaf zasilająco-pomiarowych przy stacjach trafo,

- kablowych połączeń sterowniczych pomiędŻy szafamj oświetleniowymi.
2. Typ, styl i rodzaj słupów olaŻ opraw oświetleniowych dostosować do istniejących

w obrębie przedmiotowych ulic i skrŻyżowań oraz charakteru otoczenia.
3. Uzyskać od przedsiębiorstwa ener9etycznego stosowne warunki przyłączenia, ustalające

poŻiom dokupienia bądź wykupienia mocy przyłączeniowej oraz punkty zasilania.
4. Uzyskać Warunki iWytyczne do projektowania ENERGA ośWietlenie Sp. z o'o.
5. Na Wstępnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym, przedstawić do

akceptacji przez l4iejski zarząd Dróg W Płocku, propozycję koncepcji roŻbudowy sieci
oświetleniowej.

6. Nowo wybudowana infrastruktura oświetlenia ulicŻnego/ pozostaie na majątku
Miejskiego zarządu Dró9 w Płocku'

7. W rozwiązaniu docelowym, dążyć do uzyskania optymalnych efektów ośWietlenia pod
wzqlędem parametrów świetlnych, z zapewnienaem odpowiedniego doświet|enia
sxrziżowań, ziazdów i przejść dla pi€szych, a także przyszłościowych aspektóW
dalszej konserwacji, takich jak trwałość, bezpiecŻeństwo i koszty'

B. W trakcie procesu projektowego Projektant Winien, na roboczo uzyskiwać niezbędne
informacje oraz uzgodnienia sŻcŻegółowych lozwiązań, W konsultacji z ENERGA
ośWietlenie sp. z o.o. j Miejskim Zarządem Dróg W Płocku.

9. Przed Wystąpieniem na ZUDP, uzyskać w MzD w Płocku pozytywną opinię (Wstępne
uzgodnienie) proponowanej lokalizacji tatarni/opraw - w oparciu o Drzedłożone Wyniki
oblicŻeń DarametróW świetlnvch. dla całego Żakresu ooracowanla.

1o. PrŻed Wystąpieniem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem budowy, uzyskać
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierającego wcześniej uzyskane
pozostałe uzgodnienia, W tym ENERGA ośwaetlenie sp. z o.o. w lvlzD
w Płocku z pozostawieniem 1egzemplarza.

otrzymują:

-ż:--ENEiGE- ośWietlen ie Sp' z o.o.
3. MZD-DI - aa.

jr Yin.1ir,

z up. Dyr€ktore
M iejskJe8o zł'ąd u DfóEwPlo(ku

daĄ.
CleslawPanek

qówny sp*j.llś! d' oplnlowalla dokument .jl
or! łń'rdYn.dl rc!ót w p.!le d.osowYm

l,l.js{j Za 7..a D.óq !i Plo.i!
!1. Br. ski: 9/r 1, 09 ,J00 PLOCK

ie.2.i 16'1 0l 2r.1, i.x 2.1367 19 10
{tlyi'mŻa i]ic.k e.]
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ośWlETLEN,E

Miejski Zarzqd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/l I
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2112 -03- 01 Płock' dnia 24luty 2012 l
a

sprawa: warunków technicznych do projektowania ośWietlenia ulicznego w Płocku
uI. Czerwonych KosynieróW.

Nr warunków _ 57/1/W201llP

W odpowiedzi na pismo W sprawie określenia warunkóW technicznych do
projektowania ośWietlenia ulicznego ul' czerwonych KosynieróW W Płocku' ENERGA
ośWietlenie sp' z o'o' informuje :

l' W plzypadku podłączenia projektowanego ośWietlenia do istniejącej sieci oświetlenia
będącej na majątku ENERGA ośWjetlenie należy :

1' Wystąpać do ENERGA - oPERAToR sA oddzjał W Płocku z Wnioskiem
o zwiększenie mocy W punkcie zasjlania ośWietleniem ulicznym ze stacji s1-l319 j

2' Plzy staqi transformatorowej s1-1319 zaprojektować nową szafę ośWietlenia
ulicznego.

3' Do zapfojektowanej szafy soT pŻenieśó istniejące kable sterujące i obwody
oświetlenia ulicznego kierunek osiedle' ul' Gościniec i ul' Wiśniewskiego'

4. Nowo projektowany obwód/obwody kablowe wyprowadzić z szafy soT'
5. Pzewidzieó kable sterujące YAKY 4 \' 25 mm'Ż od stacji s1-1319 do stacji 51-1321

ido S1-1341.
6' Projektowany obwód/obwody ośWietlenia ulicznego powiązaó z istniejącymi

obwodami W ul' Wiśniewskiego iu|' szczęsnego'
7' Umiejscowjenie słupów oraz typy opraw należy dobfaó do właściwych parameiróW

ośWietlenia ulicy zwracając szczególną uwagę na skrzyżowania i przejścia dla
pieszych.

8' W słupach stosować zaciski lzK orczkierunkowe tabliczki opisowe na kablach.
9' W ul' czerwonych KosynieróW zdemontować jstnjejące na linii napowietęnej

oświetlenie uliczne (oprawy' wysięgniki, przewody) będące na ma]'ątku ENERGA
oświetlenie Sp' z o.o' Materiały z demontaŹu na|eży pfzekazać do magazynu
ENERGA ośWietlenie sp' z o.o. Region Południe ul' Graniczna 57 09-407 Płock'

'10' opracować projekt technicŻny Żgodny z warunkami technicznymi i obowiązującymi
przepisami który należy uzgodnić z ENERGA ośWietlenie sp. z o-o' Region Południe
w Płocku ul' Graniczna 57 09-407 Płock'

11. Rozpoczęcie vac plzy uŻądzeniach ośWietlenia ulicznego należy zgłosić
W ENERGA ośWietlenie sp. z o.o' Region Połt]dnie w Płocku ul' Glaniczna 57 . -\

o9_4o7 Płock. l'l{Z\l) \ll'\5t t!1j/ t' ''
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12' Wybudowane ośWietlenie należy plzekazać do konserwacji i ąńe#td'Ar'htii''|'.]ifl':i . .

zasadach zgodnych z UmoWą nr 1-El93. ll!'lll! lll|'l 5lllry |!nck l

Informujemy że w przyszłości w przypadku powzięcia pnez Gminę Miasto Płock
decyzji o odstąpieniu od Umowy nr 1-E/93, konieczne będzie techniczne wydzielenie
i plzełączenie przedmiotowego oświetlenia na oddzielne punkty pomiarowe urządzeń
stanowi ących Wla sno ść M i a sta'

W związku ze ścisłym powiązaniem zakresu rozbudowy z istniejącą infrastrukturą
ośWietlenia ulicznego stanowiącą majątek naszej spółki nie wylażamy zgody na
prowadzenie prac eksp|oatacyjnych i ruchowych w infrastrukturze energetycznej obejmującej
linie energetyczne' stacje transformatorowe' urządzenia automatyki' ulządzenia oświet|enia
u|icznego' zabezpieczenia plzez podmioty zewnętŻne' Działalność ta Wymaga ścisłej
koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa ijakości dostaw energii elektrycznej dla
odbiorców przewidzianych przepisami prawa'

ENERGA ośWietlenie sp. z o'o. jako podmiot vvyspecjalizowany w śWiadczeniu Usług
oświetleniowych oraz obecny Właściciel infrastruktury oświetleniowej nie może nie mieć
wpływu na dokonywanie specjalistycznych i odpowiedzialnych prac na jej majątku.
oczywistym jest' że każdy Właściciel - zgodnie z treścią ań' 140 Kodeksu cywilnego - może
korŻystaó ze swojej zeczy z Wyłączeniem innych osób'

W opisanej povvyższej sytuacji ENERGA oświetlenie sp' z o.o. proponuje wykonanie
przedmiotowej rozbudowy ośWietlenia ulicznego p.zy ul' czerwonych Kosynierów W Płocku
w całoścj zrealizowanej przez naszą spółkę'

W pŻypadku akceptacji naszej propozycji prosimy kontakt z Regionem Południe
naszej społki Płock ul' Graniczna 57'

ll. W pzypadku nieprzekazania wybudowanego ośWietlenia do konserwacji
i eksploatacji ENERGA oświetlenie sp' z o'o' należy Wystąpić do ENERGA - oPEMToR
sA oddział W Płocku z wnioskiem o wzyłączenie do najb]iższej sieci ośWietlenia
ulicznego będącej na majątku Gminy Miasto Płock lub plzyłączenie nowego punktu

zasilającego-

z poważaniem

Ą\
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1. Pżyłączany obiekl
Nazwa:

Adtes (Nrdziałki):

WARUNK! PRzYŁĄczENlA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

oddział w Płocku

1kW (zwiększenie mocy oi 0 kW)
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2.

3.

oświetlenie uliczne

czerwonych KosynieróW,

dz. nr 2A24

Grupaprzyłączeniowa: V

lt4oc ptzyłączeniowa:

Miejsce prŻyłączenia:
RoŻdzielnia nn Śtacji lmnsfomatotowej
nrS-1319.

5. /iejsce dostarczania energii elektrycznej:
_ _ zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia głównego W Rnn w śtacji w kierunku instalacji odbiorcy

- dla pżyłącza kablowego

6' Rodzaj plzylącza

7' zakes prac niezbędnych do lealizacji pżyłączenia oraz wymagania w zakresie Wyposażenia niezbędnego
do wŚpołpracy z siecią:

7.1. Zakres inweslycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SAI

7.1'1' Ulządzenia WN isN:

7.1.2. Stacja lEnsformalorowa:
_doslosować stację sN/nN do zwjększonego obciążenia

7'1'3. !rządzenia nN]

7'1'4' Wyposażenie uŻądzeń, inslalacji lub sieci, niezbędne do wspołpracy z siecią, do klórej insialacje lub sieci
są ptzyłącŻane:
dla śieciTN:
dla ochrony przed porażeniem plądem elektaycznym naleŹy Żapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z Wiedzą
techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nN TN_c. wykonać inslalację odbiorcŻą Żgodnie
z WiedŻą techniczną i obowiąującymi pżepisami. od miejsca doŚlarczania energii eleklrycznej należy stosować
materiały i urządzenia dopuszczone do slosowania na terenie Rzeczypospolilej Polskiej
jako uziomy instalacji elektrycznej należy Wykolzysty'vać metalowe konstrukcje budynków' inne metalowe elemenly
umieszczone W fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentów, zbrojenia fundamentów i ścian olaz
przewodzące pfąd instalacje wodociągowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploalującej sjeć
wodociagową

7'1.5' zabeŻpieczenie sieci przed zakłóceniami eleklrycznymi powodowanymi plzez ulządzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy:
_ w celu zabezpieczenia Śieci pżed Wprcwadzaniem zakłóceń z użądzeń lub instalacji odbiorcy należy zaslosować

urządzenia pomiarowe i ochronne.
_ W zależności od rodzaju zasi|anych urządzeń' szczególnie posiadających elementy elektroniczne, należy zastosowaó

w instalacji odbiorczej odpowiednie użądzenia i śrcdki ochrony pr.eciwpŻepięciowej'
_ w inslalacjach e|eklrycznych naleŹy slosować użądzenia ochrcny prŻeciwprzepięciowej' sposób i miejsce

inslalowania zgodnie oraz rezyslancje uziemień uŻadzeń ochrony pzeciwprz epięciowej stosować zgodnie z wiedzą
techniczną i pżepisami budowy'
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7'1'6' Dosiosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemóW s,".-""" oy";;);t llł"J; ' ; ' ] ,; | ' l,( " ' 

h '
' dla podmiotów glupy V naieży opracować instrukcję fuchu i eksploatacji użądzeń instalacjl-l śidci E 

'J,}i/P'gĘd,'BlrłfiwafunkóW okleślonych w instrukcji Przedsiębiorstwa Energetycznego i uzgodnićz ENERGA oPEIąAToR 6A'ot'dżjał
Płock Wydział Zażadzania Ruchóm' ,\r.jl,'i'l'j]];'!l ]tr]l\!|]l|']

llq. rrLr: l'],.[,:'llii l{tł"l' i
7 '1 .7 ' Demo|'Iaże

7.2' Zakres inweslycji rea]jzowanych przez Podmiol Przyłączany:
_ wybudować WLZ (mająlek LŻylkownika):

dla sieciTN:
dla ochrony prŻed porazeniem pĘdem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą

techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nN TN_c lnstalację odbjorczą nalezyWykonaó
w układzie TN_c's' Zastosowane wyłącŻniki pŻeciwporażeniowe róŹnicowo_prądowe wjnny byc o dŻiałaniu
bezpośrednim i czułości do 30 mA

'wykonać instalację odbiorczą zgodnie z Wiedzą technicz.ą iobowiązującymi pfzepisami' od miejsca doslarczania
enetgii elektrycznej należy stosować maleriav a urządzenia dopuszczone do slosowania na lerenie Rzeczypospolitej
Polskiej

_ jako uziomy instalacji elektrycznej naleŹy wykolzyslylvać melalowe konstrukcje budynków' inne metalowe elementy
umieszczone w fundamenlach stanowiące sztuczny uziom fundamentów, zbrojenia fundamentów i ścian oraz
przewodzące prąd instalacje Wodociągowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploalującej sieć
wodociagową

_ W celu ŻabeŻpieczenja sieci pżed wprowadzanlem zakkJceń z Urzadzeń lub insialacji odbiorcy należy zaslosować
uŻądzenia pomiarowe i ochronne

' w instalacjach elektrycznych należy slosować u.ządzenia ochrony pzeciwprzepięciowej' sposób i miejsce
inslalowania zgodnie o.az reŻyslancje uŻiemień urzadŻeń ochrony pżedwplz epięciowej stosować Żgodnie z wiedzą
techniczną i pżepisami budowy

8' Wymagany stopleń skorrpensowanla mocy blernej
lg a _ w slrefie dziennej inocnej19 li :0'4. Kompensacja biegu jałowego nie jest wymagana.

9' Wymagania dolyczące układu pomiarowo_rozlicŻeniowego i systemu pomiarowo'rozliczeniowego:

9.1. lViejsce zainstalowanial
islniejący

9.2' Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia plzedlicznikowego / głównego:
_'Wyłącznik nadpradowy o Wańości dostosowanym do obciążenia
_ skrŻynce pomiarowei

9'3' Sposób pomiaru]

9.4. Liczniki

_ Bezpośredni'

Układy pomialowo rozliczeniowe dla podmiotów pzyłączonych na napięciu nie wyższym
niż 1 kV oraz mocy pobieranej mniejsŻej niŹ 40 kW

a) układ pomiarowy 3 _ fazzainslalować na napięciu przyłączenia
b) licznik enetgii eleklrycznej powinien umoŻlawiać dwukierunkowy pomiar energji

oraz biemej dla odbiorców posjadających Źródła wylwólcze, mierzony w cŻerech
kwadrantach z rejestncją pro'ili obciąŹenia' W pzypadku odbiorcóW nie
posiadających źńdeł wylwórczych' licznik enetgii elektrycznej powinien umożliwiać
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejeslracją profi li obciążenia

c) licznik enercii elek!rycznej w układzie pomiarowo-tozliczeniowym powinien mleć klasę
dokładności nje gorszą niż 2 dla energii czynnej i nie gorsŻą niż 3 dla energii biernej

d) obwody napięciowe licznika powinny być zabezpieczone po slronie nN
e) wszyslkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące W skład

układu pomaarowego energii eleklrycznej muszą być przystosowane do plombowanla
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9.5' Przystosowanie układu pomiarowołozliczen iowego do Śyslemów zdalnego odczytu t[iŁu' d!tłJ}dłóh\' ' 
\ l 

\ 1] 

),C K 
"

Układy pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiolów przylączonych na napięciu nie wlEglytti hlr'L'łv'dr4ż .tiidćf
pobie€nel mnp]szel nż 40 kW ,',.'',', 

']':'. '

W przypadkach zbierania danych na potżeby lwożenia standatdowych plonli zuzycid1ffi{NĄ(iin łi!ńh4il
technicznymi lub wymaganych Względami ekonomicznymi, osD może zadecydować otkofiiećżńości:

a)

b)

rcalizowania plzez układ pomiarowy rejeslracji j pzechowywania w pamięci pomiańw mocy czynnej W okresach
od 15 do 60 minul prŻez co najmniej 63 dni (nie dłużejjednak niŹ pżeŻ dwa okresy rozliczeniowe)- Układy te
powinny aulomalycznie zamykac okres rozlc?enrowy
realizowania plzez układ pomiarowy lransmisji danych pomiarowych nie częściej niż .az na dobę (zaleca się taz
na miesiąc)' Niewymaga się dostarczanla danych o mocy pobieraneiieneĘiibiemej'

9.6. Wymagania dodalkowe:
a) dla pomiaru pośrcdniego lub półpośredniego' zaslosować odpowiednie prŻekładniki i lislwę konlrclną (ska lLrb

skb)' a w obwodach Mórnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodów napięciolłYch liczników' Dla
poszczególnych etapóW budowy pżewidzieć pomial dostosowany do poboru mocy' UrŻądzenia pomiarowe
winny być osłonięte ipżystosowane do oplombowania'

b) Wymagania techniczne dla układów lransmisji danych pomiarowych określone Śą w lnslrukcji Ruchu
i Eksploalacji Sieci Dyslrybucyjnej ENERGI- OPERATOR SA.

c) inne: szczegóły w zakresie układu pomiarowego oraz lransmisjj naleŹy uzgadniać na etapie prcjektowania z
wydziałem Żalządzan]a TechnicŻną obsługą odbiorcóW ENERGA-oPERAToR sA oddział w
Płocku'

10' Dane dotyczące sieci oraz parametry W zakresie elektroenergetycznej aulornaiyki zabezpieczeniowej i systemowej:

10'1' Dolyczy siecio napięciu do 1 kvi
a) Uklad sieci: TN-C
b) Napięcje znamionowe sieci: o,4 kV
c) l\/aksymalny prąd zwarciowy w sieci: A

RzeczywbĘ wańość prądu żWarciowego oblicza projektant'

d) system ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania

b) Napięcie znamionowe sieci: 15

c) Prąd zwarcia doziemnego: 336

d) cŻas wyłączenia zwarcia doziemnego: a'2
e) l\,4oc zwarciowa na szynach 15 kV: 306
J) czas Wyłączenia zwarcia wieJofazowego: o.2

10'2' Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) sposób pracy punklu neutralnego sieci: z Uziemionym pkt zerowym plzezrczystol

w slacjii Podolszyce
RŻecŻywisĘ wańość prądu zwarcia wielolaŻowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej'

g) syśtem ochrony od porażeń] uziemienie ochronne

10.3. lnne: przeMa beznapięciowa 10 s wynikająca z działańia automatyki sPZ i szR.

11 Dane znamiorowe LŻądŻeń inslalacjl' siecloraz dop.]szczalne glan'czne pa'amelry lc'] pracy:

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci Napięcie znam'
tkM IA]

12. Podslawowe wymagania techniczne dla p.zyłączanych urządzeń' instalacji lub sieci, wynikające z lnslrukcji Ruchu
i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej ENE RG l _ o PE R AroR sA (doly.zy warunkóW Wylączenia dla tarrn wjatrawych):
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13.

12'1' wzakreŚie regulacii mocy czynnej: LRZĄD ]!,rl^ l']\ l,Li)cK,j
Nie dotyczy \\\11/irrsL,rL.lii ( vs ,L: \l ,r.i.r,

1 2'2 ' W Żakresie pracy elekirowni wiatrowej w zaleznoscl od częsiolliwości ] naplęcla ' ]' l| ls ] 'Ą l \l | ]] 
' 

t rllj'''

Nie doryczy ,, , li;'' l;, ,,illl i;11,,,1, ,.r
12'3 ' w zakresie załączania do pracy i wyłączan ia z sieci: lJ!.j |U i]]l]l [ ' :,i rr \ ]lv n.k l

Nie dotyczy
12'4 wzaklesle rcgulacji napięoa imocy biemej

Nie clotyczy
12'5' W zak€sie wYmagań dla pracy plzy zakłóceniach W sieci:

Nie clotyczy
126 w zakrese dolrzymy\ivania slandadowlakoso energii
Nie dotyczy

1 2 '7 ' w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpiecŻeniowej:
Nie dotyczy

12'6' W zakres]e monitoringu i syslemów komunikacji

Nie .lotyczy
12'9' W Żakresie testów sprawdzających]

Nie dotyczy

Dolyczy projektu budowlanegol

W}'tyczne projektowe należy uzyskać oaz uzgodnić opracowaną dokumentację projektową dolyczącą oświellenia z
ENERGA oŚWlETLENlE sp' z o'o' Biuro Regionalne w Płocku ul. Graniczna 57, 09-407 Płock'

DoiycŻy współptacy ruchowej]

Dolyczy umowy pŻyłączeniowej:

Dolyczy ptzyhcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

lJży.tkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać Wymagania określone W obowiązujących ptz€pisach dotyczących
kompatybilności elektromagnelycznej'

Pęy rcal:Eaąi niniejszych warunków pżyłączenia należy uwzględnić Wymagania określone w lnstrukcji Ruchu
i EkŚploatacji sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na letenie działania ENERG| - oPERAToR sA

slandardy jakościowe energii eleklrycznej określa RoŻporządzenie lvinistra Gospodarki z dnia 4maja 2007 roku
(Dz.U. Nr 93 poz.623 z 2007 t ).
iNERGA - óPERAToR SA nie zapewnia bezpżeMowej dostawy energii do sieci elektroenefgetycznej dla ww' obiektu'
Należy liczyć się z możliwością przeM W dostawie energii eleklrycznej. BezprzeMową doslawę energii elektrycznej
mozni zańwnić jeaynie popżói zainstalowanie własnego źródła enetgii (np' agregatu prądotwótczego, urządzenia
UPs, ilp') po uprzódnim uzgodnieniu warunkóW jego instalacji z ENERGĄ- oPERAToR sA oddział w Płocku'

Zawarcie umowY o plzyłącŻenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji pac projektowych i budowlano_

monlaŹowych, n; zas;daah'określonych w tej umowie' Projekt umowy o przyłączenie slanowi załącznik do niniejszych

Warunki pżyłączenia sąważne 2 ]ata od dnia ich olŹymania'

14

15.

16.

17.

18.

1)

2)

lVlEJsKl ŻARZĄD DRÓG Jednoslka Budżetowa
Bielska I /11. 09-400 Plock

rcr'

olżvmuia:
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rr l{ZA D l\'i I AS'l)1r I'LOC i'A
wra/ ałsl r1.! ] |t(r/\ ()ill l\'ljaslil.'I ) iLn\l i\rc r(lrurl

r., r,. .r \Lijp inn(ii
,\rc ril.iij('ll rrl'] '' |]Ll(l0tł]!ncj

0'..]lJll Il(Ę. iil r' |{txglt l

ULloWA o PRŻYŁĄczENlE

Do srEcr ELEKTRoENERGETYoZNEJ nr28834lDl - 38 h lnzb I z l r, l^

zawaaa w ani,u 1d':(.! ':. hfrĄ roku w Płocłu, ktorej Slronami są
(dalę żavalcia ffiafly wypekia aperatot)

ENERGA _ oPEMToR spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku' p|zy ulicy Marynatki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk' oddział

w Płocku, z Śiedzibą w Płocku, ul' Wyszogrodzka 106' 09400 Płock' Żalejeslrowaną W Rejesrze PŻedsiębiorcóW Krajowego

Re]estru sądowtgo pod numerem KRs 000003355, klórcj dokumentacja jest pŻechowyłana W sądie Rejonowym Gdańsk

Polnoc W Gdańsku, Vl| Wydział Gospodarczy Kąow€go Rejesf! sądowego' posiadająą numer N]P: 583{00-11-90'
REGoN 190275904' o kapilaIe zakładowym 603'301'400 Ż, w całości Wpłaconym, zwaną dalej operatorem, W imi€niu któ.ej

działają

'L !.ńóón.lĄ r'lddd' oeśluttK&ńtj

Ę' Wa'lnir

[,!Ęs!(!.ŁA.BZĄD 9BqG...Ję!.nos!!ą.fu dżets:ł|a
|nazwa fułry ]ub iriona i naż|islo PodniÓfu PżyląĆzaŃgo)

Adrcs zamieszkania /siedziby:

Eię!9.!ą.9./l-1'09.-.409 Ęhpk

Adres korespondencyjny, jeżeli iest inny niż zamieszkania /sjedziby|

c) sąd |ub organ reieslrowy, nazwa rejeslru i numer Wpisu do rejeslru:
(llÓWy padfrjotóN Po1llegajwń aboŁiązkań Ebs|'a:i w KRs' w eridencj dndah$.r glspadatzej fun w iĄryn Ejeslae)

d) NlPl

e) REGONI

f) PESEL:

g) Kap]lał Żakladowy:

7741878900
(nje dow osiń frzycŻllyń nhwwalzącwh dzalalnaśri gasp{dłuej)

6r0209280
(dalyc.J podniÓtóg oblwąanych da u4skania nmfu REGaN)

ldolc4 asab frzycxtych)

Kapitał wpłacony:
(dolyęy sŃłek akcylnral, spłkk z ogaalcnna odpowiedŻiahośc!ąi sp(lek kan d'row - ak riĄrn)

zwanym(ą dalej 
"Podmiotem 

Pżylączanym'' lub lącznie 
"slroną', 

repreŻenlowanym(ą) przez:

1.

Klzysaofa Gawina - Zastępcę Dyrektora lvliejskiego zaęądu Dróq w Płocku,09-400 Płock, ul. Bielska
2. 9|[,dziakjącego na podsaawie pdnomocnictwa Dyrektora lvlzD W Płocku nr 3/2012 z dnia 14'03.2012 r.

(inję' nŃi*a, slno*isko| w paypadko pel@rcnikóg 6ób tzlc4ych: in'|ę' n isko' hl do*odu agbislego, PESEL)

0 naslępljącej beści;

! l.lDefinicjel
'I' |lekroć w dalszych postanowjeniach niniejszej umowy używane Ędąnastępujące pojęcia należy je rozrJmieć jako|

1)' Prawo Eneryetyczhe - Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 rok! Prawo energetyczne (tekstjednolily z 16 maja 2006 roku,

Dz.U' Nr 89' poz'625 z póżriejszymi zmianami) oraŻ pŻepisy wykonawrze do tej ustawy;

2). sieć _ należące do operatora instalacj€, polączone iwspólpracujące ze sobą służące do pŻesyłania lub dystrybucji

enelgii eleklrycŻnei;

'lB

,rr; 4'r
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^J!:]i!ti,ł}l] ! ;]],lli'Jlf

3l. l,ts'3hcie Pżyączana _ instalacje' uŻądzenia lub sieci, które zgodnie z niniejsą lmową mają zostać pąłączone
do Siecii

4)' weruhki PnyĘczenia _ Warunki PŻyłącŻenia Wydane Podmiotowi PrŻyłączanemu pżez operalora o fu 28834/Dl Ż

dnia 26.03.2012 rcku;

Pneszkody PEylącŻenie - wszeikiego rodzaju przeszkody W plzyłączeniu lnsta|acji PżyiącŻanej do sieci leące
po sfonie Podmiotu Pąlączanego, zaś w szcŻególności prŻeszkody wynikające z paojeklowanej zabudowy (nhłe|acja

te.enu do Wymaganych rzędnych' Wyznaczen]e dróg dojaŻdowych, uwolnienie lercnL]' wyznaczeni€ miejsca
pod budowę lrządzeń energelycznych i podobne);

Miebce Rozgnniczenie Wasr'oścl . miejsce lozglanicŻenia wasnoścj sieci i Własności lnsklacji Pnylączanej;

Miejsce Dosteftzania E'ergii - punkt W sieci' do którego będże dostarczana energia eleklryczna' będący
jednocŻeśnie riiejscem jej odbioru;

8), Taryle operetora ' zból cen i slawek opłat oraz warurków ich zastosowania' opracoMny prŻeŻ operatora
i wpowadzony' jako obowiąŻujący' w llybie określonym w Plawie EnergelycŻnym;

9)' Moc PlŻyĘczeniowe - moc czynną planoMną do pobielania Ż sigci, stanowiącą wańość maksymalną w}Żnaczaną
Wciągu każdej godzjny ok€Ń aozliczeniowego ze śtednich Wańosi iej mocy W okresach 1sminutotl/ych' służącą
do zapojeklowania Pżyłącza'

2' Wszyslkie nne pojęcia i zwoly użyte w niniejszej Umowie' niezdeiiniowane W ust' '1 powyżej' posiadająznaczenie okeślone
w Prawie Energelycznym.

s 2. IPrŹedmjot tJmor'/yl

1 ' PrŻedmiotem niniejszej umowy jest okeślenie WŻajemnych plaw i obowiąkÓW operatora oraz Podmiofu Plzl+zanego
w Żakesie pąłączenia do sieci lnstalacji Pżyłączanej, znajdujące] się w oświetlenie uljcŻne, ziokalizowanym w mieiscowości
Płock, pzy Uj' czeMonych K$ynie.ów dz' nl 2824 lobiekt Pżylączanyl'

2. Podmiol PŹyłączany zobowiązuje się do:

1)' Wykonania lub dostosowanja nstalacji Pąłączanej W obiekcie PŻyĘczanym do poboru lub zwiększonego poboru

mocy' od [4iejsca Rozgmn]czenia Własności' w Żakresie określonym W Warunkach Przyłączenia (Za]ącznik nl 1)'

których dokonanie zostanie poiwie.dzone w ośWjadrzeniu o Gotowoścj lnslalacji Plz yĘczanej (załącŻnik nr 2),

2). Żaolaly oołaty za prŻ yląc7enie zgodn'e z poslanow eniami r riejs7ej Umowy'

3' Podmiot Pzyłączany Żobowiązany jest WsŃldiałać z operatolen w takjm zak€sie' w jakim jest to niezbędne do realizacjj

niniejszej umowy' W szczególności zobowiązany lesl do udosĘpnjenia operalorowj pomieszczeiia lub miejsca na zainsta|owanie

układu pomiarowo"oŻlczeniovego lub dostosoMnie układu pomiarowo-rozliczeniołąo do zwiększonego pobofu mocy.

4. operalor oświadcza' że począwszy od dnja zawarcia njnie]szej lJmowy posiada warunki bchniczne umożl]wiające poból
pŻez Podmiot P|zylączany wnioskowanej l,4ocy PrŻyłącŻeniowej' operalor zobowiąuje się jednocześnie do umożliłien]a
Podmjolowi Przyłączanemu poboru wnioskowane] L,1ocy Pr2yłączen]owe] W terminie 30 dni ljcząc od dnia pŻedłoź€nia

operabrcw] prŻez Podmiot Przylączany ośWiadczen a o Gotor,lości lnsla]ac]i Plzylączanej'

5. operalor może powiefzyć osobom tżecim łealiŻowanie całości llb część obowiąkóW operatora wynikających z niniejszej

umowy' Za działania izaniechania lych osÓb opelatolodpowiadajak za Własne dŻiałania izaniechania'

6. slrony zgodnie ośWiadc2ają że:

(1) lłiejscem RoŻgraniczenja Wasnościbędzie lokreśla to pkt 5 WarunkÓW Przylączenia]'

(2) fiłieiscem Doslarczania Energii będzie lok€śla lo pki 5 Wafunków Przyłączenia]'

(3) Moc PlzyĘŻeniowa wyniesie 1 kW (WŻosl mocy o 0 kW)'

(4) Podmiol Plzyłączany zalicza się do V grupy pąĘczeniowej'

s).

6).

7).
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7' Podmiot Pżyłączany ośWiadcza, że dysponuje rytułem prawnym do obiekh] Pąłączanego'

8' Podmiol Plzyłączany oświadcza, że ilość energii e]ektrycznej plŻewidywanej do odb oru pżez lnstalach PlzylącŻaną
Wynosić będz e 2000 kwh rocznie.

9. sbony pżewidują źe zawa.cie umowy, na podsiawie' której nastąpł doslarczanre eneoii eleklrycznej nastąpi W leminie
7 dniod doręczenia Podmiolowi Przyłączanemu dokumentu pn' 

"ośWiadczenie 
o Wykonaniu pąłączenia '

s 3' loplata za przyłączeniel

1' Podmiot PrzyłącŻany zobowiąŻany jest do zapłał na zecz opetatola oplaiy Ża pąłączenje wraz Ż należnym podatdem

od iowarów i Uslug w sposób naslępującyi

1). Podloiot PrŻylączany w terminie 7 dni od dnia doręczenia faklury VAT zadaci opłaĘ za przyłączenie' obliczoną$€d{ug
Taryry operalora obowiąŻL]jącej w dniu zawalcia riniejszej umowy, w klłocie 1fi,79 zlotych netto plus podatek od

towaróW i usług;

2). Płatność nas{ąpi pżelew€m na lachunek bankowy operatora, widniejący na fakfuŹe VAT' z zaslŻeżeniem, żg Ża datę

zap{aty uznaje się dzień' W klórym kwolązapłaty uŻnany został rachunek bankowy operatora;

3)' Fakfure VAT opelrlor wyslawi w ciqgL 7 dnl od zawalcia n'n'ejgŻej uTowy'

2' W pąpadku opóżnienia pżez Podmiol PIzyłączany w dokonywaniu płahości w slosLrnku do te.minu okeś|onego w ust' 1'

operatol będŻie uprawniony do naliczenia odsetek W Wysokości ustawow€j'

3' Do opłaty za przyłączenie w kMcie netlo Żoslanie dodany podatek od towaów i usług Według slawek Żgodnych z pŻepisami

s 4' lPGtanowienia końcow€|

Do składania iprzyjmowania oświadczeń olaz zawiadomień Z/vjązanych z wykonaniern niniejszej umowy upoMżnieni są

1)' ze strony Podmjolu PrŻyłączaneqo

2)' Że sb'ony opetatora ' Punkt obługi| tel': +18 (24)2665210lubł48 (23)683 s7 77

2' W sprawach nieunormowanych w niniejvej umowe mają zastoŚowanie pŻepisy Kodeksu cywilnego olaŻ Prawa

3,

4.

EneQ€lycznego.

zmiana ninieiszejumowy wymaga zachowania fomy pisemnejpod rygorem nieważności'

Umowa niniejsŻa zostala spożądzona w dwoch ]ednobŻ miących egŻemplażach' po jednym dla kaźdejze sfon'

Po!miot PrŻyłącŻany:

lr.lt!{n i)lru il'lril
i\l j!j\':iql. lr | łillu l)l(].] n l)jock

k-"^-'t-L G.*,'
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źródło fińanśowanla:
BLldżet Miasta Płocka na rok 2012
zadanie nr 11/MzDlG
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w R|Ą -I1 -RP.67 27.7 4' 20 1 2' ]G Płock, dnia ł.)'kwietnia 2012 roku

Miejski zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09-400 Płock

zgodnie z aft' 30 ust. 1 ustawy z dńia 27 ńalca 2003 roku o p]anowaniu i zagospodarowanju
przestęennym (Dz. U' z 2oo3 roku Nr 80, poz' 777 z póż|iejszymi zmianami) po rozpatrzeniu Wniosku
z dnia 5 kwietnia 2012 loku Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą W Płocku przy Ul' Bielskiej 9/11

wydaję wypis i wyrys
z "Mieiscowego ptanu zagospodalownia przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w

Płocku"

przyjętego t]chwałą nr 391/xxvil/0a Rady lqiasta Płocka z dnia 30 węeśnia 2008 roku, która została
opublikowana W Dzienniku Urzędowym Województwa lvaŻo\łieckiego z dnia 23 listopada 2008 roku
Nr 199, poz' 7419, obejmującego nieruchomościo numerach eWidencyjnych 9runtóW

2AZ4t 640/ 1, 3707119, 2A26 / L, 2A34l41 2876120 otaz 282311! (trag.nent), 2822 (fragment),
37O7l33 (fragment)

położone w Plocku przy ul. €zerwonych KoŚynierów'

(7 stron) i Wyrys stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego pisma' Dla celóW informacyjnych załącza

a)załącznik Nr 2 Wskazujący granice nieruchomości objętych treścią Wypisu i Wyrysur

b)Załącznik Nr 3 dotyczący objaśnień Wszystkich LrŹytych oznaczeń na rysunku planu miejscowego.

wydając niniejśzy wypiś i wyryś podaje się tylko te dane' które wynikają z treści aktu prawa
miejscowego bez prawa interpretowania tekstu planu miejścowego lub wyjaśniania rysunkU

tego plańu.

5ię:

2.

1.
otrzvmuial
l4iejsk zarzad Dróg w Płock!
ul' Bielska 9/11, o9_40o Płock
WRI4.II.RP a/a ]G
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Rozdzial I
Przepisy ogólne

(..)

s 5. 1' llekroó W dalszych pęepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie - należy pęez to rozumieć ustawę z dnia 7lipca 1994 r' o zagospodarowaniu przestrz€nnym

(tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15. poz. 139, ze zmaanami)i
2) t]chwale - naleŹy prz ez to rozumieć niniejszą {JchwaĘ Rady lvliasta Płocka ' której lrcść slanowią ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania prŻestżennego osiedla PodolŚzyce Południei
3) planie _ należy pŻez to rozumieć mieiscowy plan zagospodarowania przestrŻennego będący przedmiotem

niniejszej uchwały wraŻ Ż rysunkiem planuj
4) rysunku planu _ należy prz€z to rozumieć rysunek sporŻądzony na mapie w skali l|1000' na który składaią

się:
a) rys' nr 1 - struktura funkcjonalno'przestŻenna, jako załącznik nr 1 do uchwał.
b) rys. nr2 _ zasady uzbrojenia, jako załącznik nr2 do uchwa':

5) obśzar:e - należy plzez to rozumieć część osiedla Podolszyce PołUdnie objętą niniejszym planem. w
g.anicach określonych na rysunku planu' slosownie do ustaleń zawartych w s 2 ust' 1 i 2 njniojszej uchwa'j

6) ter€nie - należy plzez to lozumieć część obszaru o określonym rcdzaj! plzeznaczenia podstawowego,
$yznaczoną liniami rozgra nicząącyńi onz ozna.Żoną symbolem' w którym I

a) liczba - oznacŻa kolejny numer terenu o tyń samym pżeznaczeniu podstawowym'
b) litery- oznaczaią przeznaczenie podstawowei

7) pr2€pisach szczególnych i odĘbnych - należy plzez to rozumieć przepisy uslaw wraz z aklami
wykonawczymi oraz ustalenia wynikające z prawomocnych docyzji admanislracyjnych;

8) przeznaczeniu pod3tawowym - należy pż€z to rozumiećtakie przeznaczenie' które powinno przeważać na
danym terenie (stanowić min.50% powieżchni lerenu ), wyznaczonym liniamirozgranicŻającymiI

9) przgżnacz€niu dopusżc'alńtnn - należł pnez lo lo mieó rcdĄe preznaczenia inne niż podstawowe.
które uzupołniają lub Wzbogacają przeŻnaczenie podstawoweI

10) formach Źagośpodarowania uslalonych w ramach pżeznaczenia podstawowsgo i dopuszczalnego -
należy przez lo rozumieć rodzaje obiektów określone w Polskiej Klasńkacii objeklów Budowlanych wedlug
Rozporządzenia Rady l\'4inistróW z dnia 30 grudnia 1999 r' {oz' U' Nr 112 poz' 1316 z 1999 r' z9 zmianami);

11) przeznaczsniu nigdozwolonym należy przez lo rozumieć rcdzaje plzeznaczenia' klóre jest wykluczone
na danym lerenle' wyŻnaczonym hniam' rczgranicza'ącym|:

12) powlożchni zabudo\ y - należy wzez tr rczumieć część powierzchni dzialki ząąlą pŻez rzuty poziome
wsŻystkich budynkóWw ich obrysie (w tym garaŹy' budynków gospodarczych);

13) intensywności zabudowy _ rozumie się przez to WskaŹnik Żdefniowany iako stosunek sumy powaeŻchni
nadziemnych kondygnacji budynków zlokalizowanych na danym lerenie, liczony W zewnętrznym obrysie
mUrów do powierzchnitego tercnu;

14) strsfie og'anicŻonogo żagospodarowania - nale4 plzez to rozumieć tereny' na których s}tuowanie
zabudowy uzaleŻnia się od uŻyskania zgody geslora si€ci znajdującej się na tereniej dopuszcza się
natomiast urządzenia lerenowejak: dlogi' place składowe, zieleń niską

15) nieuciążliwych usługach _ należy $zez to rozumiec działalność gospoda.czą związaną
z Wykorzyslywaniem użądzeń technicznych, które bez prŻekraczania nom, w jakikolwiek niekorzystny
sposób wpływają na zasoby środowiska ijego podstawowe elsmenty tj' wodę, powietrze, powierzchnię ziem i'
glebę izasoby wód powiefŻchniowych, szalę rcślinną klimat akustyczny ild'' a pośrednio _ na standardy
pzebywania w środowisku ludzi izwierząt|

16) uciążliwości niewykraczającoj poza granice dŻiałki _ naloł pEez lo rozumieć szczególny pzypadek, w
którym występujące formy uciążliwości dŻiałań gospodarcŻych mogą być jednoznacznje pomierzone' a ich
skulkiw udokumenlowany sposób neutralizowane w obrębie granic dzialki;

17) uciążliwości niewykracżającej poza lokal - należy wzez to rozumieć szczególny przypadek, w którym
występujące formy uciążliwości dzialań gospodarczych mogą być jednoŻnacznie pomierŻone. a ich skulki w
Udokumenlowany sposób neutralizowane w obĘbie glanic lokalu;

18) budynkach do adaptacji - należy plzez to rozumieć budynki istniejące przeznaczone do zachowania z
możliwościąich pPebudowy' rozbudowy lub nadbudowy zgodnie Żwarunkamii Lrslaleniamiw planiei

19) ściśle określonej linii rozgranicżającej - należy plzez 1o lozumieć g.anicę pomjędzy terenami o różnym
podstawowym pzeznaczeniu oraz różnym sposobie uż}tkowania izagospodarowania;

20) orientacyjnoj llnii rozgranieającsj _ należy wzez to rozumieć granicę pomiędŻy telenami o różnym
podsiawowym pfteznaczeniu olaz ńżr'yń sposobie ua^kowania i zagospodarowania. która może ulec
uściŚleniu na etapie projektu budowlanegoi

21) ściśle określonej linli 
'abudowy - należy przez to tozumieć linię obowiązującego syiuowania fron|owych

ścaan budynłów (obieklów kubatulowych)|
22) nieprŻekrac?alną llnii zabudowy - należy wzez lo rozumieć możliwość s\^obodnego sytuowania

budynków (obiektóW kubaturowych) na dzialce' lecz bez p'awa przekroczenia linii oznacŻonej na rysunkuplanui Ul{Z,l 
') 
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:i$l ',"roxgolł*,''.kBponowangj elewacji ' należy przez to rozumieć elewacje budynkóW' w których

'],] 
.11l] r@arłąŻadiaoti. blchitektonicznych należy uwzględnić ich szczególne Usytuowanie lak jak: zamknięcia

widokowe, pieŻeje wnętrza urbanistycznegoi
24) szc'ególnych rozw:ązaniach w zabudowie _ należy wzez to rozumiec rozwiązania architekloniczne

lragmentóW zabudowy (narożnik lub część budynku)' klóre z9 względóW Widokowych vlymagają
zaakcentowania popźez rczlzeżbienie bryły budynku (lj.: ryzality, wykusze' punktowe zwiększenie
wysokości) lub roŻWiązania materiałowe czy kolorystyczne elewacji;

25) ekologicżnych nośnikach €nergii - należy pżez to rozumigć takie nośniki, których wykorzystanie nie jest
związane z emisją do atmosfery szkodliwych zwiąŻków chemicznych stałych i gazowych W ilośchch
pżeklacŻających dopuszczalne normy. sąto np.: gaz płynny ipr2ewodowy' lekkie ol€ie opałowe, energia
elektryczna, nośniki odnawialnych Źlódeł energii'

2' Pojęcia iokreślenia użyte w ustalgniach planu, a nie zdsfniowane powyźej' należy rozumieć
zgodnie z ogólnie obowiązującymi pęeplsami prawa'

Rozdzial 2
Ustalenia ogólne dla calego obszaru

s 6. 1' Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym pzeznaczeniu
podstawowym: (...)

5) obsługi technicznej, z podziałem na tereny:
c) urządzeń gospodarki elektroenergetycznej _ EE, dla których na rysunku planu
WyróŹniono tereny oznaczone kolejnymi symbolami: od lEE do 5EE;(.'.)

s 9. 1. Plan ustala następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznejl
1) zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczonych W planie na cele zabudowy W media

infrastruktury technicznej popŻez istniejące irozbudowywane zbjorowe systemy
uzbrojenia:
a) komunalną sieć WodociągoWą
b) komunalne sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej,
c) sieć gazową
d) sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,
e) miejski system ciepłowniczy W ograniczonym zakresie'
f) sieci telefoniczne;

2\ zt)ieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadóW komunalnych zgodnie
z Wymaganiami określonymi W uchwale Rady Miasta Płocka dotyczą€ czystości i
porządku W gminie; zasady gospodarowania odpadami innymi niż komunalne zgodnie z
ustawą o odpadach i Ustawą prawo ochrony środowiska.

2. Plan ustala zasadę lokowania projektowanych ulządzeń nadziemnych
i podziemnych uzbrojenia W terenach uIic wyznaczonych Iiniami rozgraniczającymi'
z zasIlzeżeniami.
a) lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic wymaga uzyskania służebności

gruntowej,
b) dta projektowanych przepompowni ścieków dopuszcza się |okalizację W liniach

rczgranicząących ulic lub na Wydzielonych terenach oznaczonych symbolem No,
zgodnie z rysunkiem planu.

3' W stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych ipodŻiemnych uzbrojenia
terenóW plan ustala :

1) zachowanie, z moźliwością rozbudowy i przebudowy' w plzypadku kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenóW lub z przyczyn technicznych,

2) możliwośó likwidacjiz uwagi na zaniechanie eksploatacji.
4' Dla Wszystkich nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia

miejskiego' przebiegających W terenach niepublicznych ustala obowiązek zapewnienia
dostępu celem dokonania bieżących konserwacji, napraw iremontów'

2. Dla istniejących rurociągów naftowych plan ustala strefę bezpieczeństwa

u nz ł l)"lq{lnpłońA EL{l €Mżdej strony od rurociągów' W którejI

w\i'i,rl Sri,,r(!li I'n^\dl! \rr.ru
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(l
ii. 1.) nię dapuś?.oza się wznoszenia żadnych budowli' Wtym| budynkóW gos

garaży, ogrodzeń:
2) w odległości mniejszej niż 5 m od rurociągów naftowych obowiązuje zakaz sadzenia

drzew i krzewów;
3) każda projektowana inwestycja liniowa lub planowane roboty ziemne muszą być

zaopiniowane przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych;
4) konieczne jest zabezpieczenie dostępu do rurociągóW naftowych dla Wykonania prac

konserwacyjno-remonlowych i kontroli eksploatacyjnej.
3. Dla istniejących rurociągóW naftowych plan ustala strefę ograniczonego

zagospodarowania W odległości 'l00 m z każdej strony' w której:
1 ) W odległości 20 m od skrajnego rurociągu obowiązują ustalenia zawarte w ww' ust' 5;
2) W odległości od 20 m do'l00 m od skrajnego rurociągu każda projektowana inwestycja, w

tym liniowa musi byc zaopjniowana przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych.

4' Ustala się następujące warunki dla zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatzenie Wszystkich terenóW w wodę na cele bytowe, gospodarcze i p' pożarowe

z miejskiej sieci Wodociągowej,
2) podstawowym źródłem pozostawać będzie magistrala wodociągowa o 400 mm w Al'

Jana Pawla ll, zasi|ana ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej W Płocku
wodociągiem dosyłowym o 600 mm,

3) doprowadzanie Wody do terenów Wznaczonych dla rozwoju zabudowy następować
będzie wzez rozbudowę sieci Wodociągowej, zgodnie z ideą pzedstawioną na rysunku
plany i wg warunkóW określanych przezzarządĄącego siecią

4) dopuszczalna jest budowa WodociągóW nie oznaczonych na rysunku planu oraz
przyłączy do sjeci na podstawie WarunkóW uzyskanych od zarządzającego siecią'

5' Ustala się następujące Warunki dla odprowadzania ściekóW|
1) dla całego obszaru obowiązuje rczdzielczy system kanalizacji i odprowadzanie ścjekóW

sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ściekóW deszczowych do
miejskiej kanalizacji deszczowej,

2) odbiór ściekóW sanitarnych zapewniać będą główne kolektory i kanały grawitacyjne
istniejące W ul. KombatantóW' Al. Jana PaWła ll, ul. czerwonych KosynieróW, Ul'
czwańakóW iul. Mazura oraz przepompownia ścieków przy Ul. Mazura z kanałami
tłocznymi doprowadzającymi ścieki do kolektora ,,F'' w Al' Marszałka Józefa Piłsudskiego;
dla zapewnienia prawidłowych Warunków funkcjonowania dopuszcza się rozbudowę
i przebudoWę przepompowni ściekóW i rUrociągóW tłocznych'

3) odprowadzanie ścieków do odbiorników z lerenów wyznaczonych dla nowej zabudowy
następować będzie przez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ideą
przedstawioną na rysunku planu i Wg Warunków określonych vzez zalządza)ącego
siecią' W terenach połoźonych poza możliwością skanalizowania grawitacyjnego
stosowane będą lokalne przepompownie ścieków i odcinki kanałóW tłocznych
wyznaczone na rysunku planu,

4) ścieki sanitarne z terenów położonych po zachodniej stronie jaru Małej Rosicy
odprowadzane będą systemem kanalizacji grawitacyjnej do lokalnych przepompowni
ściekóW' skąd transportowane będą do układu centralnego; plan zakłada ptzejścle plzez
jar Małej Rosicy kanałem tłocznym podwieszonym do konskukcji drogowego obiektu
inżynierskiego w ciąg u dlogi publicznej 4Kz1l4|

5) Wody opadowe odprowadzane za pośrednictwem istniejących i projektowanych kanałów
deszczowych I

a) z terenóW we wschodniej części poza obszar objęty planem, za pośrednictwem
kolektorów deszczowych biegnących ul' czwańakóW' Al' Jana Pawła ll, ul.
czeMonych KosynieróW i ul Mazura w kierunku ul. Grabówka,

b) z terenów w częścj zachodniej za pośrednictwem istniejących kanałóW deszczowych
W ul. Kombatantów iAl. Jana Pawla ll oraz kanałóW projektowanych, wprowadzanych
do rowu melioracyjnego lvlała Rosica w obszarze objętym planem'
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c) Uśtala się potrzebę regulacji rowu pod Względem Wysokościowym i hydraulicznym,

6) oczyszczanie wód deszczowych następować będzie poza obszarem planu, w
oczyszczalni Wód deszczowych przy Ul. Grabówka.

6' Ustala się następujące Warunki zaopatęenia w energię elektryczną
1) budowę sieci kablowej średniego i niskiego napięcia w postaci stacji transformatorowych,

linii kablowych średniego napięcia' linii kablowych niskiego napięcia, linii kablowych
ośWietlenja ulic;

2) likwidację lub przebudowę fragmentóW istniejącej sieci elektIoenergetycznej stanowiącej
kolizję W stosunku do projektowanej zabudowy lub ulic W tym skablowanie kolizyjnych
napowietrznych linii 1skv; przebudowa koljzyjnych sieci będzie realizowana na
Warunkach okreśłonych W przepisach ustawy o drogach publicznych;

3) wykorzystanie do zasilania projektowanej zabudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej
W stopniu wynikającym z posiadanych imożliwych do uzyskania rczelw mocy:

4) zapewnienie zasilania istniejącej i ustalonej planem do adaptacji zabudowy na
wszystkich etapach przebudowy sieci elektroenergetycznej;

5) rozbudowę sieci oświetlenia dróg zapewniającą zachowanie wymaganych parametróW
oświetleniowych dla dróg publicznych j Wewnętrznych a także ulic W strefach
zamieszkania rozumianych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym _ należącą do
obowiązkóW Właścicieli tych dróg;

6) dla wszystkich projektowanych stacji transformatorowych obowiązek zapewnienia
dogodnego dojazdu, zaś dla stacji wolnostojących sytuowanych W ramach terenów o
innym przeznaczeniu podstawowym niż ulządzenia elektroenergetyczne (EE)
zarezerwowanie miejsca o orientacyjnych wymiatach 7,2 x7,2 m pod ich lokalizacje;

7) na etapie opracowań realizacyjnych wdrożenie Wymagań zgłoszonych pŻez gestora
sieci a odnoszących się m.in. do potrzeby opracowania koncepcji zasilania projektowanej
zabudowy; na tym etapie uściślenie ilości i lokalizacji przewidylvanych stacji
transformatorowychl

8) ewentualna zmiana konfiguracji linii energetycznych, usuwanie kolizji z projektowanymi
obiektami, wykonanie połączeń manewrowych bądź budowa dodatkowych stacji
transformatorowych lub zmiana ich lokalizacji nie będą wymagały zmiany niniejszego
planu' przy zachowaniu odpowiednich odległości od zabudowy, odpowiedniej Wielkości
działki stacji transformatorowej izapewnienia bezpośredniego do niej dostępu z drogi
dojazdowej;

9) W pasie linii e|ekkoenergetycznych i pod tymi liniami dopuszcza się uprawę istniejących
drzew i krzewóW o Wysokości nie kolidującej zbezawaryjnym Utrzymaniem tych linii;

1o)Właściciele njeruchomości zobowiązanj są do utrzymania użytkowanej nieruchomości
W sposób nie powodujący utrudnień W prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a W
szczególności do zachowania Wymaganych odległości od istniejących urządzeń; d|a
nowobudowanych obiektów budowlanych i nasadzeń zastosowanie mają wymagania
określone W odrębnych przepisach;

1l) minimalne odległości skrajnych pzewodów elektroenergetycznych od koron drzew nie
powinny przekraczac następujących Wańości:
a) w przypadku linii niskiego napięcia 1 m'
b) w przypadku linii 1skv:

- 3,1 m (drzewa iglaste),_ 3'6 m (drzewa liściaste wolnorosnące),_ 4'1 m (drzewa liściaste szybkorosnące)'
c) w przypadku linii 110kV:

- 3,7 m (drzewa iglaste),_ 4,2 m (drzewa liściaste Wolnorosnące)'
- 4,7 m (drzewa liściaste szybkorosnące);

12)W odległości d,a 
'5'Q 

m od linii kablowych średniego i niskiego napięcia obowiązuje zakaz
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a) od linii 1skv w każda stronę po 5. obowiązuie zakaz lokalizaąi
charakterze chronionym,
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- dopuszcza się lokalizację innych obiektóW po uzyskaniu opiniigestora sieci,
b) od linii niskiego napięcia W każdąstronę po 1,0 m.

7' Ustala się następujące Warunki zaopatrzenia W ciepłoI
l) ze względu na inwestycje w zakresie rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego

obejmujące: budowę magistrali Wody gorącej 2xDN 400 o długości ok' 2,3 km dla
zwiększenia niezawodności obsługi w energię cieplną osiedli Podolszyce Południe i
Północ oraz spięcie magistralnej sieci Wody gorącej w Al' Jana Pawła ll i Al. Armii
Krajowej W ramach osiedli Podolszyce Południe iPołnoc' dla projektowanej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej na wydzielonych działkach i mieszkaniowej
jednorodzinnej o dużej intens}^łności ustala się zaopatęenie W ciepło generalnie z
miejskiej sieci cieplnej;

2\ dopuszcza się zaopatŻenie w ciepło z innych loka|nych żódeł ciepła poprzez
stosowanie technologii i paliw ekologicznych; dopuszcza się instalowanie uŻądzeń
grzewczych na paliwo stałe posiadających ceńyfikat na znak bezpieczeństlva
ekologicznego.

8. Ustala się następujące Warunki zaopatrzenia w gaz|
1) zaopatrzenie W gaz do celów gospodarczych i grzewc4ch z sieci gazowej średniego

ciśnienia;
2) budowę sieciW uzgodnieniu z zarządząącym siecią
3) zasady budowy gazociągów w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi

rozporządzeniama określającymiWarunki' jakim powinny odpowiadać siecigazowei
4) lokalizację linii ogrodzeń W odległości min' 0,5 m od gazociągu;
5) dostawę gazu ziemnego dla nowych odbiorców, o ile zostaną spełnione kMeria

ekonomiczne dla dostawy gazu o(az zawańe odpowiednie porozumienia z odbiorcami.
9. Ustala się następujące warunki w zakresie telekomunlkacji:

1 ) zaopatrzenie nowych abonentów w łącza telefoniczne w oparciu o istniejącą i planowaną
rozbudowę sieci telefonicznej niezależnych operatorów tj. Telekomunikacja Polska s.A.,
Petrotel Sp. z o.o. lub innych.

u"o,"lŁ'j#'.la.'"
S 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu kolejnymi symbolami od

1MW do 12MW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) mieszkalnictwo wielorodzinne W formie budynków Wielomieszkaniowych o trzech i
więcej mieszkaniach;

2) V zeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi' handel, biura o uciąŹliwości niepzekraczającej granic lokalu,
b) garuże,
c) stacje transformatorowe;

3) przeznaczenie niedozwolonel
a) wyklucza się przedsięwzięcia, których użytkowanie może skutkowac istotnym

naruszeniem standardóW jakości środowiska lub powodowac emisję do środowiska
substancji lub energii ponad dopuszczalny przepisami poziom,

b) wyklUcza się prowadzenie dzjałalności produkcyjnej,
c) WykIucza się prowadzenie działalności: usługowej, handlowej' biurowej o uciąż|iwości

prŻekraczającej granice lokalui
4) warunki podzialu terenów na działki:

a) dopuszcza się podziały terenu, wówczas gdy działka powstała W Wyniku podziałU
będzie spełniać następujące Warunki:
- minimalna powierzchnia będzie wynosić 2500 m',

'ii'.
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. będzie posiadac obsługę komunikacyjną z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku
pldnu symbolem KL lub dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD,

- popŻez zagospodarowanie zgodne z ustalonym W ust. 1 pkt 1 i 2 bądzie
stanowić f unkcjonalną całośó;

5) warunki zagospodarowania terenów, działek:
a) warunkiem lokalizacji projektowanej zabudowy jest możliwość podłączenia do

istniejącej Iub projektowanej infrastruktury technicznej powiązanej z systemami
miejskimi,

b) obowiązuje minimalna intensyl'ność zabudowy 0,7 dla terenu' działki wydzielonej
w ramach terenu,

c) obowiązuje min' 25% powierzchni terenu lub działki wydzielonej W ramach terenu
jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) zachowuje się istniejące stacje transformatorowe,
e) zaleca się zachowanie istniejących grup zieleni Wysokiej i Wkomponowanie ich W

przyszłe zagospodarowanie'
f) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących

przepisach o ochronie środowiska d|a terenóW plzeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową

g) W trakcie projektowanego zagospodarowania ozz zabudow na|eży uwzględnić
wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności, zapewnieniem awaryjnych źródeł
zaopatŻenia W wodę oraz alarmowania i ostrzeganiai

Warunki dla istniejącej zabudowy|
a) dla budynkóW do adaptacji Wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się

przebudowę' rozbudowę, nadbudowę zgodnie z warunkami dla zabudowy
projektowanej;

warunki dla projektowanej zabudowy:
a) obowiązują następujące zasady kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy;_ ściśle określone linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
_ szczególnie eksponowane elewacje Wyróżnione na rysunku planu,
- akcentowane narożniki _ fragmenty budynków wymagające szczególnych

lozwiązań ze Względu na eksponowaną lokalizację' zamknięcia Widokowe
wyróżnione na rysunku planu,

_ lokalizacja usług wbudowanych W pańery zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu,

- jednorodne zespoły zabudowy w ramach wyróżnionych terenów popŻez
zastosowanie ujednoliconych materiałóW wykończeniowych' kolorystyki elewacji,
kształt dachu'_ minimalna Wysokość budynkóW 3 kondygnacje' maksymalna Wysokość budynkóW
_ 5 kondygnacji' w tym poddasze użytkowe,_ dopuszcza się lokalizację uslug, handlu, biur Wyłącznie W formie pomieszczeń
wbudowanych zlokalizowanych na pańerze lub pańerze ipiętlze budynku'

- W pzypadku |okalizaąi galaży w pańerach na|eży wycofać budynek minjmum o
6'0 m od lanii lozgranicząącej ulicy; nie pzewiduje się bezpośrednio zjazdów z
garaży na ulice,

- obowiązuje zakaz budowy Wolnostojących budynków gospodarczych,
- obowiązuje zakaz realizacji budynkóW tymczasowych;

8) warunki obsługi komunikacyjnej:
a) obowiązuje obsluga komunikacyjna poplzez istniejące zjazdy do adaptacji oraz

z przyległych ulic lokalnych oznaczonych na rysunku p|anu symbolem KL i

dojazdorych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,
b) obowiazuię ząkaz tworŻenia zjazdów na cią!i piesze'

. ^ ', . t\ \ l l ęi roodt'\lct'śię'r""lizację miejsc postojowych w formie|
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ramach Własnego terenuI
e) dla usług, handlu' biur obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych dla pracownikóW

lub klientów W minimalnej ilości:_ 25 miejsc postojowych na 1000 m'żpowierzchni usłUg handlu'
- 15 miejsc postojowych na 1000 m'żpowierzchni użytkowej biurowej,_ 20 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych dla gastronomii,
- 20 miejsc postojowych na 1000 m'Żpowierzchni użytkowej pozostałych usług'

(...)

S 24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu kolejnymi symbolami od IEE
do 4EE ustala się;
1 ) przeznaczenie podstawowe:

a) urządzenia elektroenergetyczne W formie wnętrzowych stacji transformatorowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

b) parkingi;
3) Warunki zagospodarowania terenówj

a) obowjązuje zagospodarowanie niezabudowanej części działki W formie dojazdu i

zieleni.

s 25. (... )
4' Dla ulic lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KL ustala się|

(..)
4 ) ul' czerwonych Kosynierów na odcinku od u|' Puchalskiego do u|. Mazfa _ 8KL1l2 _
szerokośc W liniach rozgraniczających 16,0 _ 20,0 m: jedna jezdnja dwupasowa o
szerokości6'0 m; (..')

5. Dla ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala się:
(...)

27) ul' Wiśniewskiego ' na odcinku od Al. Jana PaWła ll do ul. czerwonych Kosynierów
_ 41KD1l2 - szerokość w liniach rozgraniczających 18,0 m, jedna jezdnia dwupasowa o
szerokości6,0 m; (.'')

6' Dla ciągóW pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KY
ustala się|

(..)
13) ciągi pieszo _ jezdne _ 57KY' 58KY' 59KY' 60KY _ zmienna szerokośc w liniach
rozg ranicza_jących Wg rysunku planu;

(... )
7. Dla ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem Kx Ustala się:

14) ciąg pieszy (fragment ul- Goścjniec)_ 79Kx - szerokość w liniach rozgraniczających
6,0 mt (... )

_ 'garaży podziemnych poza budynkami'
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Płock' 2072-08-24
PREZYDENT MIASTA PŁocKA

OPINIA NR BGM-I-ZUDP.663O,473.2OL2,EP
Uzgodnienia dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia i oświ€tleni€

dla: B-ART Piotr Bednarski
adres: ul. Tadeusza Kościuszki t lok.1o2
o9-4o2 Płock
na wniosek z dnia: 20l2-08-23 Żnak:--
Data wpływu Wniosku do Zespołu: 2012-oa-23

zespół Uzgadnaania Dokumentacji Projektowej
opiniuj€ pozytywnie lokalizację obiektu położone9oI

Płock, ul. czerwonych Kosynierów

uwagi izaleceniai

- zobowiąŻule się Wykonawcę prac budowlanych do ochrony pkt.osnowy
geodezyjnej /art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r,- Prawo geodezyjne
i kańograficzne j.t. Dz.U.z2010 r.Nr 793, poz.!287 z późn'zm./.
W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowiązany
jest zlecić ich Wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej'

- Projekt Żaopiniowano w zakresie kolizji z istn. i proj. uzbrojeniem.

1'W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kabl.energ. prace ziemne Wykonać
ręcznie' kable energetyczne zabezpieczyć lurami ochronnymi
dwud2ielnymi Arota i przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru

w Energa operator s.A' oddział W Płocku.
2'Prace ziemne w rejonie istn' gaŻocią9ów wykonywać ręcŻnie.
3'W miejscu skrŻyżowania z kan. telef. prace ziemne wykonywać ręcznie

i przed zasypańiem wykopu zgłosić do odbioru ''Petrotel" sp.z o.o.
Płock ul. chemikóW 7 /te|' o24 36s-29-2a/.
Na etapie wykonywanaa robot ziemnych zabezpieczyć sieć telef.
przed us2kodŻeniem.

4'W miejscach zbliżeń i skrŻyżowań Ż istn. siecią telef. prace ziemne
Wykonać ręcznje, zabezpieczyć sieć telef. rurami ochronnymi grubościennymi
dwudzielnymi, place ziemne wykonywać pod nadzorem pracownika
Telekomunikacji Polskiej s.A'Płock ul. 1go- Maja 7.

5'Rozwiązanie techniczne skrzyżowań z kablami śWiatłowodowymi ERA
uzgodnić z Właścicielem sieci - Polska Telefonia cyfrowa s.A.
Warszawa Al. lerozolimskie 181.

,,r(,-/

Lg





L]l{Z,'1D -\i l '\5 ] /r l,ł-()L i\
\\\('illł\] .'l l]ll,1\ trl \il']\ ]

i r r i r r r . . r r r. .. r. . r . r r r . . . :,ii!ii.,,ilff!1,.,.:
U!'il1) l)h.k. \r.rn (v'r.t

Piotr B6dnarski
B-ART Piotr Bednarski
ul' Kościuszki 1 bk. 102
09-400 Płock

]].l- 10 wrzesień 2012 r.

DotycŻyI Uzoodnienia skrzvżowania oroiektowangi rozbudowv oświ6tl6hia z istnieiacvm
kablem światłotł/odowvm PTc w Pbcku ul. czefuonvch Kosvnieów.

W rE\łi?a'iJ dowlsĘi'ia z dia 06{s2012 doq/@o 
'łyda.fa 

!rauló^/ hń.iczłdt rE
żabeĘb@b l€nabą'b*drizr' zEiJLł$dt Ęwżotde pllł'Ó,,,iar']rch lobą fubl€ TeHor*l
qfo''€ r{ofirrie o ko.$cal!&izadortria rEsĘgłiqó usd pą€oł ala ip'o^#Bpre

- pace zi'ffE wobq)b tra@ń Prc rEhł p'rrł€&ia nEbdafi lwtyrri.

- raodsbriaĄ/ńoddi€órtakźylt,odegabe4bąć uanid$r_&bhyIri, aprEd
6nari'n \łyłqE'E prdce '!ł{;i:do odiru'

_ w pr4padQ praczi'Tr!ódh lóo/d| wykdElia korEczE b*b obdbb uod{l.l PTc'

rEbŻy ord.o,i€tś poilid prehdoły karEżaci ordŻ kabb śłi]błodoł€go . P'rsl( deży
prEśbćdo 

'''agoesfia.
_ w pr4@(] Usd@danb Ńno#4gav'ląrch rElezyF odił',o'-4ć ra cabjdĘo&j

odsbrbrep nrod{u.

- o E'rrib pbrcałan!rch prac pGĘ pd{ rDałaćz nEair@]yYn wypr2edEfi'n

Z@i:.
1. P2*Ę t"e.{y uodągu Prc.

z powaŻniegl....''..'. Ę.'
TomasŻPawlak

''-"^'"' wŁLJąt
dhsIl&eśńh*Jł

Tel. +48 602 205 859
Tomasz.Pawlak@l-mobile.pl
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Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Ul. Bielska 9/ 11

09-400 Plock

Dotvczv: wyrażenia zgody na lokalizację kablowej linii oświetleniowej na
terenie działki Nr 2823ll1 przy ul. Czerwonych Kosynierów w Płocku
(rejon budynku ul. Mazura 4)

odpowiadając na pismo }lZD-Dl3203.1020l2 z dnia 04'09.2012 roku
Zarząd Młodzieżowej Społdzielni Mieszkaniowej w Płocku wyraża zgodę na
budowę, na terenie działki Nr 2823lll kablowej, zasilająco- sterującej linii
oświetleniowej, zgodnie z lokalizacją pokazaną na załączonym fragmencie
projektu zagospodarowania' Zgoda niniejsza jest uwarunkowana wypełnieniem
wszystkich Waszych zobowiązań zawańych w powołanym wyżej piśmie oraz w
załącznikach.

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego podlega 2-kotnemu odbiorowi
przez Naszego Przedstawiciela tj. przed zasypaniem kabli ziemiąurodzajnąoraz
po upływie roku od posiania trawy.

Jednocześnie wnioskujemy o wykończenie nawierzchni ulicy na
skzyżowaniu ulic Czerwonych Kosynierów i Wł. Mazura.

zLt<7.^- '_ -. ,ful|1(ęl,e1s_p ni tvlie

-\ł lła:r'.kl

otrzymuią:
l. Adresat
2. Administracja Podolsryce Pofudnie
3. TP ala

c5

Zalącznik: uzgodniony plan zagospodarowania
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l\łiejski ZaEąd Dóg w Płocłu
ul. Bielska 9/11

09-400 Płock

Płock' 16 pździemika 2012 roku

znak ENPL-7[ł|VN-002155-2012

Dot. Wyraźenia zgody na udostępnienie nieruchomości położonejw Płocku przy ulicy lvazura' dz' Nr

2823t5

W nawiązaniu do otrzymanej korcspondencjio znakach MZD-DI'4203.10'2012.cP' w splawie

Wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości będącej Własnością ENERGA-oPEMToR społka

Akcy]'na oddział W Płocku' położoneiW Płocku' plzy ulicy Mazula' dŻ. Nr 282315'w związktl z rcalizacją

ce|u ogólnospołecznego, jakim jest budowa oświetlenia drogowego plzy ul' czeMonych KosynieńW

W Płocku, PŻedsiębiorstwo Energetyczne poniżej przedstawia stanowisko W niniejvej sprawie-

lnformujemy' iż zgodnie z narŻuconymi pEez cenlralę ENERGA-oPERAToR sA wytycznymi

oraz odgómie uslalonymi procedurami, Plzedsiębiorstwo Energetyczne' Żobowiązane jest

do zawierania w tego typu plzypadkach umóW dzieżawy, klórych zapisy określającomiesięczne opłaty

z tytułu czynszu dzieżawnego.

W związku z powy-Źszym udzielenie zgody p.zez ENERGA-oPEMToR społka Akcyjna

oddział w Płocku, na dysponowanie nieruchomością o nr ewidencyjnym działkj 2823/5, uzaleŹnione
jesi od podpisania z l\,łiejskim zaęądem Drog powyższej umowy' lnfomujemy' iż comiesięczny czynsz

dzieżawny' wynosiłby 117'58 złnetto' czyli 144'62 zł brutto'

Prosimy o pŻeanalizowanie powyższej propozycji otaz przesłanie na nasz adles Państwa

stanowiska w powższej sprawie'

W przypadku dodatkow}ch pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Nieruchomości

Energetycznych, z Panią Anetą Tomaszewską pod numerem telefonu 24 266 52 13' bądź kontakt

elektroniczny pod adresem emaill a!9]!dl803sz9!9łą09!94ad.

Raldcrybd Plećsz.zł! Wó]€hoe
RoedŚtr'iŃfu W.ąffi Żnł!' !d'
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Opis projektu zagospodarowania

l. Przedmiotem inwcstycji jest budowa elektroenergetycanej linii kablowej 0.4 kV dla

celów oświetlenia odcinka ulicy Czerwonych Kosynieró'v w Płocku.

2. Istniejące za gospodarowanię w zakresie objętym inwęstycją obejmuje działki

o nr ewidencyjnych: 282315.2823/ll, U'll. 324811, 2824, 283414, 370711,2826/1,

3707 Ą8- 3',t0'1 /\9.
3. w tetenie objętym projektęm obięktu istnieją elektloenergętyczne linie kablowe 0.4 kV

kablowe lińe telekommikacyjne' gazociąg. wodociąg. kanalizacja.

4' Projektowane zagospodarowanie teręnu obejmuje budowę elektroenęrgetyc'nej,

kablowej |inii oświetleniowej niskiego napięcia 0'4 kv - kablęm typu YAKY 5x25 mm2

z uykorz-ystaniem latami aluminiowych i opraw sodowych o mocy 100 W oraz kablowej

linii stęrowniczej niskiego napięcia 0.4 kV _ kablem qpu YAKY4x25 mm2.

5. Lokalizaoja urządz"eń uzyskała akccptację Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowych.
ó. Inwestycja niejest zlokalizowana na terenie gómiczym' niejest narażona na osuwanie się

mas ziemnych i niejest nalażona na niebezpieczeństwo powodzi'
7. Inwestycja jęst połoŹona na terenie miejskim o zabudowie mieszkaniowej,

jednorodŻinnej.

8' t-okalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zieleń

wysoką. Prace ziemne oraz inne pracę związale z wykorzystaniem sprŻętu

mechanicznego prowadzonę w obrębie bryly korzeni. prowadzić w taki sposób by nie

naruszyć systęmu korzeniowego drzew.

9. Planowana inwestycja nie jest połoŹona w obrębie działek podlegających ochronie

konserwatorckicj. w związku z tym nie wymaga się uzyskania decyzji _ pozwolenia

konserwatorskiego.
lo. Nie występuje oddziaływanic inwestycji na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia

Rady Ministńw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacąco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 20l0 nr2l3 poz.1397)'

ll.Bmk jest i nie przewiduje się występowania zagrożeń dla higieny i zdrowia
uitkowników projektowanego obiektu budowlanego.

12. Projekt nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu

przepisów z dnia 3 pździemika 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku ijego
ochronic. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na

środowisko (Dz. U. nr 19'poz.1227).
13. Projektowana inwcstycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 lub innymi

formami ochrony wynikającymi z przepisów usta\ły z dnia 16 kwiętnia 2004 r o

ochronie przyrody (Dz. U. 22009 i, nr l5l' poŻ. l l20).

3a



OPIS TECHNICZY

l. Podstawaopracowania.

URZ,rtl.iilłs |'\ rl-t rL {\Anrr'/ i'r5 ..rII IiLI/\Ir,|r,\'..,
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- umowa z inwestorem.
_ warunki techniczne przylączeni4
_ umowa o przyłączenie,
_ waruŃi do projektowania MZD w Płocku,
_ walunłi do Fojektowania ENERGA oświętlęnic sp. z o.o.,
_ mapa d./c pĄektowych.

- uzgodnienie ZUDP.
' zgody właścicicli gnrntów,
_ inwęntaryzacja w tercnie.
_ katalogisprzętuoświetlęniowego'
_ obowipujące przepisy i normy.

Opis inwestycji.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje budowę elektroenergetycŻnęj, kablowej linii
oświetleniowej 0,4 kV dla cęlów oświetlenia odcinka ulicy Czerwonych Kosynierów. w chwili
obecnej ulica na tym odcinku nie posiada oświetlenia' w ramach docelowego zagospodarowania,
oświetlenie' zgodnię Ż wytycznymi Miejskiego Zarądl Dróg w Płocku oraz warunkami
prz"ylącz.enia przedsiębiorstwa energetycznego. zostało prŻewidŻianę w postaci nowej linii
kablowej z wykorzystaniem aluminiowych ]atami ulicznych z oprawami wyposażonymi w
źródła sodowe. na całej długości istniejącego układu drogowę8o. Jęgo wykonanie ma na celu
zapewnienie właściwych parametrów świętlnych' a papŻlz to podnicsięnie poziomu
bczpiecŻeństwa uczcstników ruchu drogowego oraz micszkaliców osiędla. oświetlcnie' jako
elcment infiastruktury technicŻnoj. stanowić będzię uzupełnienie kompleksowego urządzenia
pasa drogowego. Nowe obwody oświelleniowe zasilone zostaną z istniejącej stacji
transformatorowej sl-13l9. zlokalizowanej przy ul. Czerwonych Kosynierów. szczcgóły
technicznę,jak ńwnież sposób wykonania przedstawiono w dalszej części tego opisu.

3. Zakres opracowłnia.

_ montaż i zasilenie szafy oświetleniowej zasilająco-sterującej.

- budowa oświetleniowej linii kablowcj. zasilającej'

- budowa ośuictlcnio\Ąęj linii kablowej. sterującej.
_ posadowienie fundarnentów i montaŹ słupów oświetleniowych.
_ montaż opraw oświetlcniowych na nowych sfupach.
_ wykonanie uziemień ochronnych'
_ podłączeniezasilania'
- uruchomicnie inslalacj i ośu ietleniowej.

- Ięgulacja gęometrii ustawienia opraw oświętlenio\łych.

3t
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4. cbarakterystyka Projektowanych urządzeń.

Odbiorca
Napięcie zasilania
Moc przyłączeniowa
l-Ikład pomiarowy

Gmina Miasto Plock.
230/400 v.
0,8 kw.
d\łutaryfowy, bezpośredni, tńjfazowy
w szafie SoT przy stacji transformatorowęj S 1_l319.

Kabel o,4 kv zasilający - YAKY 4x50 mm2 o lącznej dfugości 20 m,

Kabel Oy' kV zasilające - YAKY 5x25 mm2 o łącznej długości 335 m,

Kabel 0,4 kV sterujący - YAKY 4x25 mm2 o łącalęj długości 195 m,

Słupy oświetleniowe: SAL-75 anodowany, produkcji ROSA Tychy - 7 szt.

kolor gralitowy (C165)

MAGNoLIA s 100 w. Rosa - 7 sŹ.oprawy oświetlęniowę:

5, Wykonanie

5.1 Szafa oświetleniowa zasilaj ąco-steruj ąca.

zasilanie plojektowanego i istniejących obwodów oświetlęniowych odbywać będzie się z nowej

szas oświetteniowej. Do tego cęlu wykorŻystana moŹe zostać np. szafa oświetleniowa typu

SSOU produkcji Rabbit sp. z o.o. w obudowie z tworzywa termoutwardzahęgo, montowana na

prefabrykowanym fundamencię. szafa została przewidziana przy stacji transformatorovr'ej

Sl-l3l9 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania' Zastosować należy sŻafę

9 obwodową z wyposażeniem zgodrryln z zal'ączlnym w dokumentacji schęmaten' szafa
Żasilona zostanie zc stacji transfofmatorowej j/w, kablem Ępu YAKY 4x5o mm2. Kabel
zasilający podtączyć w rozlzielrri RNL w stacji transfomatofowej w miejsce kabla obecnic

zasilającego istniejącą tablicę ośWiętlęńową węwnątŹ. w lrasie kabla zasilającego szafę, ułożyć

bednarĘ uziemiającą FęZn 30x5 mm i połączyć punkty uziemiającę szary z uziemięniem stacji

transformatolowej. Z szafy wyprowadzone zostaną projęktowany, kablowy obwód

oświetleniowy, a takŻę obwody kablow€ istniejące, zasilane dotychczas z tablicy oświetleniowej
Żainstalowanej w istniejącej stacji. Jako Żabezpieczenia dla obwodów oświetleniowych dobrano
wyłączniki nadmiarowo-prądowe s 30l B 25 A. obwody sterownicze zabezpięczyć stosując

wyłączniki nadmiarowo - prądowe serii S 301. Po uruchomieniu nowego oświetlenia' istniejącą

tablicę oświetleńową wraz z zasilającym ją kablem należy zdemontowaó.

5,2 Kablowc linie oświetlcniowe 0'4 kV.

Przedmiotowe oświetlęnie zsilanę będzie linią kablową skiego napięcia, wyprowadzoną
z pĄektowanej szafy oświętlęnio\łej. Nalęży zastosować kabe1 typu YAKY 5x25 mm2 - dla
zasilania latami oświetleniowych olaŻ YAKY 4x25 nlm2 _ dla celów sterowania. Układ połączeń
i podziałóq wykonać zgodnie ze schernatem zasilania. Kable zasilające i stelujące, ułożone
mają być w ziemi, zgodnie ze sztuĘ budowlaną i obowiązującynri normami. Pod chodnikiem na
głębokości > 50 cm, na pozostał}'rn t€Ienie na głębokości 70 cnr' według zasad układania kabli
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jężeli grunt jcst piaszczysty. Jeżeli grunt nie jest piaszczysty, na warstwie piasku o grubości

okolo |0 cm. Ulożone kable nalezy przysypać warstwą piasku o grubości ż 15 cm.
a następnie Warstwą ziemi pochodzącej z wykopu. w warstwie tej ma być ułożona folia
niebieska o grubości nie mniejszej niż 0.5 rnm i szerokości nie mniejszej niż 25 cm w odstępie

ż 25 cm od kabla. W przypadku przejścia kabla ptz'ez miejsca o zwiększonym zagrożeniu' na

skrzyżowaniach z istniejącym uzbĄenicm. kabel ulożyć w rurze ochronncj DvK 75 Arot, a pod

ulicami i zjazdami w rurze ochtonnej sRs-o 1l0 Arot. odległość kabli od pni drzew powinna

wynosić. co najmniej 1.5 m. W przypadku mniejszej odległości kabel w takim miejscu Ńładać
w rurze ochronnej metodą prŻecisku, tak. aby nie uszkodzić bryły korzeniowej drzewa.
W łykopie kable układać należy linią falist4 z uapasem (l+3 %) w celu skompensowania
nrożliwych przesunięć gruntu. Na całej długości kabla w odstępach nie większych niż ó-8 m oraz
na początku i końcu kabla. a takżc przy każdym słupie i na końcach przepustów. na kabel na|cŹy

zaloŻyć tt$t^rę ozn^ozniki, których treść uzgodnić z MZD w Płocku' Zapas kabli przy każdym
slupie winien w)'nosić po l.5 m' Kable przed zasypaniem zglosić do odbioru wstępnego olaz do

inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią' należy sprawdzić ciągłość żyl i
ręzystancję izolacji kabli. Na kable w slupach oświetleniowych oraz w szafie ssou Żawiesić
odpowiednie tabliczki opisowe' informujące o docelowych połąc7-eniach kabli oświętleniowych.
Projeklorł'ana linia kablowa sterującą wyProwadzona z szafy oświctleniowej Żostanie obecnie
zakończona' poprz'ez wprowadzcnie jej do projektowanego słupa nr 7. Docelowo linia sterująca
7ostanię przedłużona do stacji transtbrmato.owej S l _ l 321 - w ramach odrębnego opraco\łanic'

5.3 Slupy oświetleniowe.

D|a oświętlenia przedmiotowego odcinka ulicy. zprojektowano a|uminiowe słupy uliczne. Będą
to słupy produkcji RoSA-1ychy typu sAl._75 o wysokości 7.5 m. Średnica slupów przy
podstawie o l46 mm. rozstaw śrub mocujących 250 mm. Łącznie na terenie objętym niniejszym
opracowanicnr przewidujc się zlokalizowanie 7 szt. takich słupów oświellęniowych. Nalcży
astosować słupy o powicrzchni anodowanej w kolorze grafitowym (cI_65) z dodatkowym
za,bezpieczeniem dolnęj części shrpa (do wys. 350 mm) elastomerem poliurctanowym. słupy
posadowić należy na fundamentach betonowych rypu B_60 w miejscach wskazanych na planie.

[undamenty posadowić tak, aby podstawa słupa (góma jęj płaszczyzna), była na łysokości 2 cm
nad poziomem terenu (trawnik). a w przypadku chodnika licowała Ż jego powierzchnią. we
wnękach słupów oświctlcniołych, dla połączenia kabli i przewodów zasilających, naleŻy
umięścić izo|acyjne złącza kablowe typu lZK prod. SINTUR-Turek z bezpiecznikanri
topikowymi gG 10 A dla kźdej oprawy. Złącza IZ,K nalei:y prz'cwidz.ieć także w istniejących
słupach nr l i 9. Do każdego projektowanego słupa wciągnięty Zostanic przewód YDY 3x2.5
..' łq"'ą"y złącze kablowe z oprawą oświetleniową. wskazanc na schemacię słupy nalęży
uŻiemić - wykonać uziomy taśmowo-prętowe _ wańość opomości uziemienia: R ś 10 o.
Połączęnia w zięmi elęmcntów uziemicnia spawać, a następnie zabe7'pieczyć pzed korozją.
Konstrukoję każdego słupa podłączyć do żyły ochronnej PI] kabla zasilającego. słupy
ponrrmcrować Żgodnie ze schematem.
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Przcwidziano oprauy ośrł'iedeniorłe ulicznę MAGNoLIA S_l00 w. Są to oprawy o klasie
izolacji lI i stopniu ochrony: IP 66. Mate ał: korpus - odlew ciśnienio\łf ze stopu aluminium.
pokrywa _ odlew ciśnieniowy ze stopu aluminirrm' Majowanie: proszkowe farby poliestrowe.

Klosz z lekko w1pukłej. hartowanej szyby' odbłyśnik lłoczony z blachy aluminiowej. Jako
źródła światła należy wykorzystać lampy sodowe soN_TPP l00 w Philips (zgodnie z
Z€stawieniem montżowym i schematęm). Korpus opraw podłączyć do Źyły ochronnej PIi kabla
zasilającego. oprawy zamontować na nowych słupach SAL_75.

5.5 Konfi guracja latarni oświetleniowych:

słupy sAL 75 (7.5 m) z oprawą MAGNOLIA s-l00 w RosA'

5.4 oprawy oświetleniowe.

Gęometria ustawienia opraw oświętleniowych:
. rłysokość zawieszenia oprawy
o wysunięcie oprawy od słupa
. kąt ustawięńa oprawy

U l{.1-.1}.} tr I /\s'l r\ r i.r iLr
\\,ti,rl Sr',ir.!ii lt(vrfi, :t .,ir,

I )i$.rJtiiAr(hir.l ! |

](r ll ń(it l łr]lJr:

^a:]li!||(l1,l]i,', 
ll. lł L;s ]'] ]l

lJ' ]tjlll,]Ó.[. slilry lłl \:

Lł0

7.5 m
0,0 m
l0'

6. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Zastosować układ pomiarowy dwutaryfowy, bęzpośredni, trojfa7-owy. zostanie on 7-amontowany
w projektowanej szafic oświetleniowej sSoU. Nalęą, przenieść istniejący układ pomiarowy'
zamontowany obecnie na tablicy oświetleniowej w stacji transformatorow€j S l_l3l9.

7. Ochronaprzcciwporażeliowa.

Dla 7apewnienia plawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycŻnych W warunkach normalnych
oraz ochronę prz eciwponżeniową w warunkach zrrkłóceniowych, niezależnie od uziemienia
roboczego w zasilającej stacji transformatorowej i szafie oświętleniowej. pźe\łidqje się
uzięmienia robocze dodatkowe. które należ,y wykonać w miejscaclr wskazanych na planic

sytuacyjnym. opomość uziemienia nie powinna przśktacŻAć wańości l0 f). Jako uzicmienię
zaslosować pĘty Galmara' polączone ze słupami bednarką ocynkowaną FeZn 30x5 mnr.
wańości uziemień potwierdzić pomiarami. Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową
zastoŚowano samoczynnc wyłączcnie zasilania przy układzie pracy sieci zasilającej TN-c. Jako
przewód ochronny PE należy wykorzystać piątą żylę kabla zasilającego. W celu zapewnienia
skutccznej ochrony korpus kazdej opm\ł} oraz konstrukcję słupów nalcŹy ptzytączyć do
przewodu PE- Ponadto przewód ochronny połącz.yć zuziomami.



8. Uwagi i zalecenia.

. całość robót wykonać w oparciu o niniejszy projekt z zachowanięm posttmowień

norm, w tym: PN-76/L-05125, PN-76/E-02032. PN-92/E-05009/41. PN-E-05100-1,
PN_E-003. EN_l320l_l/2003. SEP_E-004 oraz prz-episów PBUE i BHP.

. Przed rozpoczęciem robót trzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego (Miejski Zarząd
Dróg w Płocku). najego zajęcie dla prowadzenia robót budowlan1.ch.

. Po zakończeniu robót dokonać odbioru i pozyty\mego przyjęcia pasa drogowego
przez jego zarądcę-

. Do obowiązków wykonawcy nalęŻy takżę przygotowanie, zatwięrdzęnię i

wprowadzenie tymc7-asowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
budowlano_montażowych.

. Zastosować się do uwag Żawaltych w protokole uzgodnienia ŻUDP.

. Materiały użytę do budowy powinny posiadać a(esty oraz powinny być dopuszczone
do powszechnego stosowania na tcrenie RP

. Fundamenty słupów nalęży z&bęzp|ęczyć środkiern impregnującym.

. Słupy ponumerować (numer na wysokości 2.5 n) w sposób trwały zgodnie ze
schcmatem zasilania i wskaŻaniem Inwestora.

. Po wykonaniu robót należy dokonać prób. pomiarów sprawdzających oraz
sporządzić odpowiednic protokoły.

. Po uruchomieniu punktół świetlnych, dokonać ostatęczncj regulacji geometrii
ustawienia opraw oświetleniowych'

. zachować szczególną ostrożność przy robotach prowadzonych w lejonie islniejącego
uzbrojenia i urządzeń podziemnych.

. w miejscach zbliŹ€ń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace zienrne wykonać
ręcznie'

. Teręn po wykonaniu wykopów (w pasie drogowym) uporządkować" a nawierzchnię
przywrócić do stanu picrwotncgo.

. Przed rozpoczęciem jakichko|wiek prac w obrębie istniejącej sieci
elektrcencfgetycznej' powiadomić bezwzg|ędnie właściwe słuzby energetyczne i
u7łskać stosownę dopuszczenie do robót.

9. Opiniageotechniczna

w oparciu o dostępne dane archiwalnc z przępfowadzonych badań podłoż gnrntowego
w Ąonie ul. Czerwonych Kosynierów oraz z Atlasu GeologicznoJnzynierskiego Miasta Płocka
w skali l:l0.000 ustalono. że w miejscu projektowanej inwestycji warunki gruntowo_wodne
możla zaliczyć do prostych _ I kategoria geotechniczna. Pod warstwą niebudowlanych gruntów
nasypowych o miąŹszości 0.5 m występują do głębokości około 2.0 m rodzime grunty nośne -
piaski gliniaste i gliny zwięzłe o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Do głębokości
posadowienia projektowanych obiektów budowlanych wody gruntowe nie rł}stępują'
obiekt budowlany, można ź.aliczyć do prostych - I katcgoria geotechnicŻna.
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10. obliczeniałechliczne.

sumarycznę zapotrzebowanie mocy dla projektowanych opraw

P=(7x0,1 kW)x 1,1 = 0,8 kW

Prad obciażeniowv dla proiektowaneeo obwodu

1=gss7 Jt* 4s6.6,9 = 134

URZĄl) iul,\s l'A l'Li,l i.,\
!v\,!/r,,1s,r.rt.!it llo,$, iu Nli \:,,' t lhL[lN])il i 

^n 
hil.l'luł

l(cl(,rt A,lrrininnl(ii
Ar.hiiclt(niarr .ltrdoslinci
s)_l0{l lil..k. shry Ryn€t !

Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów rnle4 1rzyjąś zabeąięczenia 3 x S 30l B 25 A

Spadek naoiecia:

obliczenia wykonujemy dla latarni W 7' ptzy zalożeniu docelo$,e4o zasiląnia ze slacji
lransformal orowej S I - I 3 I 9.

AU% = 100 x Pxl /1x S xU'ż

AU% = 100 x 800 x 231 134x25 x 4001

LUo/o = o,l4 o/o

Spadek napięcia mieści się w granicach normy

skuteca|ość ochronv DrzęciwDorażeniowei.

obliczenią wkonujeny dlt lątąrni nł 7, p|4
lrąnsforrnąrolowej s 1 -9 ]'

Rt = 0,007 O
xt = 0,017 c)
Rk = 2(0,231 x I,12) = 0,5114 O
xk- 2(0,231 x 0,07s) = 0,0347 O
R = Rt + Rk = 0,52.14 śJ
X = Xt + Xk = 0,0517 C!

Z= 0,5269 Q
lz = 0,8 x U/Z : 0,8 x Z3O I 0,5269 = 349 A
lb=25A
Iz/lb:349 125
k = 13'9ó

skuteczność ochrony pozosĘe zachowana.

zalożeniu clocelowego ząsiląnia ze slacji
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UWAGA:

Ninicjsza dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punktu widzcnia celu, któremu ma

służyć. Przedmiotowy projękt jęst chloniony Prawęm Autorskim (DŻ. \].94124/83) zgodnię z

obowiązującym prawem i ustawą "o prawic autorskim i prawach pokewnych''. Projekt

opracowano zgodnie z udostępnionymi darrymi do wykonania pracy or.V z uwzględnieniem

aktualnych przepisów na dzień prz-ekazania projektu zamawiającemu. lntegralną częścią całego

opracowarria jęst opis wraz z rysunkami ł' postaci rzutów i schematów insta|acji zgodnic z

zarnieszczonym zęstawienicm w spisię treści. Wymienione w dokumęntacji projęktowęj

lrządzelia i materiały odniesione do konkretnych producęntów jak również nazwy firm

dostawców i producentów należy tmktować' jako słu'?ce do okęślęnia paranretrów przedmiotu

zamówicnia poprzcz podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie

urządzeń i mateńałów lówno'\łłżnych pochodzących od innych wytwórców z zastrŻężeniem' że

nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz' że zagwarantują dotrzymanie

tych s{unych lub |cpszych palamętrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne

atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w

dokumcntacji projektowej urŻ4dzeń' materiałów i technologii wykonawca przedmiotu

zamówienia odpowiadaó będzie za ich dobór i uzyskanie pisemnego potwieldzenia przez

inwestora proponowanych tozwiązoń' zamiernych_ W zakresie jego obowi7ków znajdować się

będzie ewentualna weryfikacja dokumęntacji projektowej dokonana na własny koszt' w
przypadku' gdy w trakcię budowy Zamawiający lzna, żę przewidziany w ofcrcie wyrób czy

urządzenie nię spełnia pammetów techniczrych lub standardów jakościowych przewidzianych

w dokumentacji, Wykonawca zastosuję elementy zgodnie z dokumentacją projektową. Dla

wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wylobóW producentów itp.' na

równych zasadach dopuszcza się razwiązaiia równoważne spelniające wymagania dla danego

rodzaju materiału urządzenią wyrobu. Na etapie składania ofeńy wykonawca'/ofęręnt ma

obowiązek zawznania się z całą dokumentacja pĄektową składająca się z opisu' rysunków.

obliczeń' zestawień materiałowych. specyfikacji wykonania i odbioru robot. W przypadku

wątpliwości dotyczących przy.jętych rozwiązań w niniejszej dokumentacji oferent/wykonawca

zobowiązany jest wystąpić do jednostki pĄektowania za pośrednictłem Inwestora o złożenie

wyjaśnień.
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zestawienie montażowe - rozbudowa oświetlenia ul. cze]wonych Kosynierów w Płocku
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zestawienie materiałów do budowy kablowej'liniil,,, 
] : 

" 
l,illi l'

oświetlenia ulicy czerwonych Kosynierów w Płocku

Lp. Nazwa Jedn. llość Uwagi

1 2 3 I 5

1 Fundament betonowy B-60 7

2 Komplet elementów złącznych do 8-60 kpl. 7

3 słup sAL_75 RoSA szt. 7

4 Oprawa Magnolia S 100 W szt. 7

Lampa SON-T P 100 W szt. 7

6 złącze kablowe do słupóW ośWietleniowych lZK kpl. 9

7 PŻewód YDYp 3x2,5 mm2 m 56

I Kabel YAKXS 4x50 mm2 m 20

Kabel YAKXS 5x25 mm2 m 335

10 Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 195

1',| Folia kalandrowa nieb'eska szer. 20 cm m 480

12 Oznacznik kablowy sŻ. 99

Końcówka kablowa KA 50 szt. 4

14 Wkładka WTN1/9F 80 A szt- 3

Wkładka WTN1/gF 63 A szt. 3

to Bezpiecznik topikowy gG 10 A szt. I

17 Rura SRS-G 110 Arot m 158

18 Rura DVK 75 Arot m 64

19 Szafa SSOU (9 obwodowa - wg schematu) szt. 1

20 Fundament prefabrykowany do szafy SSOU szt. 1

21 Tabliczka ostrzegawcza szt. 1

Bednarka ocynkowana FeZn 30x5 mm m 35

Uziom prętowy o śr. 20 mm, dłUg 6 m szt- 6

ł5'









),. 'l'rirlr . stupy uli.rne aluminiowe . ,, I ROSA

\
\

.J

L

o !_r

lll'i;l 
I

lill
l,ll

il[

kośz ,broi€ nio'^]y Ż'60'

d-[,-d'^'-""-E;l

F(o



iil
,i,i

i). NalrętkaquńÓwa

d . NiklęlkJ łylv.ln. o.ynkowJna
I !, oq '4'l - NdlrĘLlJ ÓoĄl.Ęrni oqn o(o
I

L"
r rYi' sru'

iFu'i,rn,
,]

:':/,' t'

l

t |.,./,)la

zaŚtosowanie f undamentów
betonowy.h/kosŻy Żbrojeniowych

. B-5oA, B-50/z-5oA, Z-50 - slLpy

li ,.

:1,

sposób monl.żu łupa dolundamef,tu

H
s AtA a14 / BBa,s AIA n4 / cJ 5,s aLA 12a,
B-51A/Z-51A - dlrpy 5410114/060,
sALO114/D75, 5ALO12oE, 54LO146o,
sAL DECO-I,541DECO.2,
B-57/z-51 - slupy 5ALO114/D6},
5ALA114/D75,5aL@72a8,
8_60A, B 60lz 60A, Ż_60- slupy 5ALo146,
8-60T/2-60T - slup 5P 31W,
B /ga, B-ja, B 7oB/z-7oA,z-/o,z ioB
' łtlpy SALo176, 5AL0u8K' sALo180M,
B 71/Z'71 - slrpy SALO146H, SAL@V6,
5ALO178K, sALo180M,
B-71Tlz 7rT- slup 5P 5w,
B'8o/Ż_8o ' maszty lvlALo225.
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. dopjeń ochrony: lP 66 dla cręścj optycznej
i komory osprzętu etektrycŻne9o,

. klas. izolacji: ll,

- korpus i pokrywa - odlew c'śnienjowy
Że (opu atuminium,

- klo,Ż: lekko \łypukla 5zyba hartowana'
_ odb|yśnikl tloc,ony Ż blachy atuminjowej,

. kotor: korpus - RAL 9oo5 ttruktura,
pokrywa _5lLV€R RENolR lproszkowe
farby poli€strowe),

. montaż: bezpołednio na śzcuyci€ ślupa

060 mm o dlugofti 120 mm lub na

wysję9niku'
. resulacja oprawyr w zakreeie od -s" do 20'

skokowo co 2,5", możliWość pelnej requlacji
od o" do 90" po wykonaniu dodatkowvch
otworóW 9wintoWanych,

. możliwość zmiany porycji źródła śWjat|a -
dla opraw ze źlódłami do 15o W,

. niski Wspótczynnik aerodynamjczny

ć
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slNTUR spólka Flp.H)l]:: ];lli;ll.".
zakład Pracy clirońiqrFi'," lt'n,* l

ul. Kolska 19
62-700 Turek

lzolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK4-01
Izolacyjne złącze fazowe IzK-4-02
Izolacyjne zlącze zerowe lzK-4-03
Złącze zerowe ZK-4-04

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe plzeznaczone sądo instalowania We Wnękach słupów
ośWietleniowych i podświetlanych znakach drogowych.

tzK4-o1

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe
znamionowy prąd p rzyłączeniowy
Dopuszczalny prąd Wkładki topikowej
PEekrój żyły kabla seklorowego
llość zył kabla
Moment dokręcenia żył kabla
Max. przeko żyv pzewodu oprawy
ośWietlenioWej
stopień ochrony lP
Dopuszczalna temperatura pracy
Wkładka topikowa
Masa: złącza zerowego

lzolacyjnego złącza zerowego
lzolacyjnego złącza fazowego
Izolacyjnego złącza bezpiecznikowego

zŁĄczA KABLoWE Do SŁUPÓW ośWETLENIoWYGH:

500 v
100 A
16A
16-50mm2
1+4 szt.
5,5 Nm

4 mm2
u
1oo oc

D01 gL
0,09 kg
0,13 kg
0,14 k9
0,18 kg

sPosÓB zAMÓWlENlA

W zamóWieniu należy podac;
. NazWę i numer złącza,
. llośc sztuk

PRoDUCENT l DYSTRYBUToR: slNTUR sp. ż o'o' zakład Pracy chronionej , 62_700 Turek ul. Kolsk. 19

Dz,lAŁ sPRzf,DAżY: tel.(63) 2o9 20 24 , (63) zso 43 09' 
'ax 

(63) 278 51 23, rvww.3lntur.com.p| , Eąl!@!!lu.99l!p!

tzKl-o3

tzK-4-o2

zK1-04

53
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INFOR]VIACJA DoTYCzĄcA
BDzPIEczEŃsTwA I ocHRoIrIY ZDRoWIA

Nazwł i adr'es obiektu:

Elektro€nergetyczna linia kablowa 0'4 kV
oświetlenia ulicznego

Dzialki ewidencyjne nr:
2823/5 , 2823I11 , 64011 , 3248/l 

' 
Ż824, 283414, 3707 ll 

' 
Ż82611 

' 
3707 Il8' 3',7 0'I l19

PloĄ ul. czerwonych Kosynieńw
obręb: 1 - Podolszyce

Projektantr
Zbigniew Wrona
Ul. Zamoyskiego 10

96-500 Srrchacz.ew

nl.r rnz zBlcNlEW wRoNA- ..'n r^ r tulr'.r!

Płock _ pazdziemik 2012
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"' 'ill''l':1. Podstewa wykonania opracowania !( ]illkloIitlno_ l]ud0\łi'ln':j

a) Art.20, ust. 1b olaz ań. 2la, ust. 1, usta\ły z dnia 7 lipca t 99a r r' a{łĘr'$i0BrłI8lięr

(Dz. U. z 2010 r. Nr 2 43' poz. 1623, z póżrt zmianami),
b) bńnżowe przepisy bhp,
cj warunki techiczne wykonania i odbioru robót budowlanych i insta1acyjnych,
j) Rozporządzenie Mini;ta Inflastruktury z drrLa 23.06.2003 r w sprawie informacji- 

dotyizącij bezpięcŻeństwa i ockony zdrorłia oraz planu bezpieczeństwa i ochony
zdrowia (Dz. U. Nr 1 20, poz. 1126).

2. Przedmiotopracowania
PrŻedmiotem opracowania jest inlomacja dotycąca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego _ e1ęktroenergętycznej

kablowęj linii 0'4iv _ oświetlenia ulicznego' która stanowi w}'tyczną do opracowania przez

kierownika budowy, przed rozpocŻęciem rcbót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlarrego i warunki prowad7enia robót

budowlanych w branzy elektrycznej (punkt I d).

3. Zakr€s robót i kolejność realizacji obi€któw
W Żakres lobót wchodzi wykonauic nowego odcinka kablowej linii oświetleniowej' kablem

YAKY 5x25 mm2 z wykorz1staliem ulicznych larami aluminiow1ch. \typosżonych w
wysokoprężne opla$T sodowe oraz kablowej linii sterującej, kablem YAKY 4x25 mm''
Całość zasilana będzię z projektowanęj zasilająco-sterującej szĄ ośWiętleniowęj.

Kolejność robót:

- monlaŻ i zasjlenje szĄ oświetleniorłej.

- budowa oświętlęniowej linii kablowej (zasilającej i sterującej)'
_ mont ż słupów oświetleniowych na fundamentach,
_ nront&ż opraw oświetleniowych,
_ rłykonanie uziemienia sfupów,

- regulacja geometrii ustawienia opraw,
_ uruchomienieoświetlenia.

4. Wykaz istniejących obiektów:
Kablowe linię ęlęktoenergetyczne 15 i 0'4 kV kablowe linie telekomunikacyjne, wodociąg,
gazociąg, kanalizacja sanitama i deszcmwą ulica.

5. wskazani€ elementów zagospodarowania' które mogą stworzyć zagroźenie
bezpieczeńśtwa i zdrowia ludzi

Istniejąca ulica, istniejąca, kablowa linia energetyczna 0,4 kV, gazociąg.

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podqzas realizacji
robót budowlanych
_ roboty budowlane powyżej 3 m prowadzić z rusńowania lub z podnośnika

samochodowego z platformą i balkonem,
maszyny budowlane o napędzie elektrycarym muszą być podłączone do uziemienia,

_ załoga powinna posiadać przeszkolęnię na stanowisku pracy pod względęm bhp na
budowie i posiadać kwalifiłacje SEP do wykorr)'wania robót elektlycznych,

_ zatudnieni placownicy powinni posiadaó przeszkolenie bhp'
_ wszelkie prace w obrębie istniejącej infrastruktury elektroenelgetycznej, można

prowadzić po uzyskaniu stosownego dopuszczenia do Iobót przęz przedsiębiorstwo
enęIgetyczne'

5t



7. Wskazanie środków t€chnicznych. i o.g"ni'"lyffiiłłi!}jd1i'{,P'is|]-"
Diebezpieczeństwom w1n ikając1m z u ykonywania robót budowl"tjJ|i'', "', '',- prace prowadŻić przy dziennym oświetleniu. ,,.:lil.L1ol'J/l0-L]u](x\ J|lł

- prace winny być kierowane i nadzorowane przez osoby pośia8iijżićJ ipturtlrlEiria
budowlane branżowę w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia
sEP do wykonywania robót elektrycznych i pomiarów elektrycmych.
ustalić rodzaje prac, którę powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnicnia asckuracji' zc wzg|ędu na możliwośó wystąpienia
szczególnego z-agrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego,
składowanie materiałów budowlanych prowadzać w miejscu, W którym nie będą
Św arz^ły zAgro'Żenia dla otocz-enia'
stosować $'yłącz-enie i uziemienie sieci elektroenergetycznej.
zapewnić wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż.,

7Źpe\łnić wyposażcnie budowy \ł' podstawowe środki pierwszej pomocy.

8. Zakrcs przepisów bhp mająrych zaŚtosowanie pr'y fobot.ch budowlano-
insłalacyjnych nł projektowanej budowie
a) na projektowanej budowie nalezy stosować się do przepisów związanych z obsługą

urządzcń budowlanych takich jak:
_ miemiki pomiarów elektrycznych.
_ elęktlonarz ędzia,
- wibromlot elcktryczny lub spalinowy.
_ podnośnik samochodowy z platformą i balkonem.

- samochód dostawczł 0.9 t.,
_ dŹrłig sarnochodo\łry do 4 t..

koparka podsiębiema.
b) wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzcnia prac budowlano - montażowo

instalacyjnych i przepisów związanych
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przcmysłu Materiałów Budowlanych z

dnia 28 marca 1972 r w sprarłie bezpieczeństwa i higieny prccy przy
\łJkonywaniu rcbót budowlano - montaŹowych i rozbiórkowych.

_ Rozporządzenie Ministrów Pracy i opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny praoy przy obsłudze żurawi.

- Rozporządzenie Ministfów Komunikacji oraz Adnrinistracji. Gospodarki
Terenowej i Ochrcny Srodowiska z dnia l0 lutego 1977 r. w sprawie
bęzpicczęństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i
mostowych.

9. Należy zastoŚować się do przepisów:
]'ekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,.Rozporządzelrie Ministra
Budownictwa i Prz-emyslu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.l972 r. w spra\łie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano _ montdŹowych
irozbiórkowych.
]'ekst Rozporządzcnie Ministra Gospodarki z ]0.10.2002 r w sprawic minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zaklesię użytkowania
maszyn przęz pracowników podczas pracy. Dz. U.19|12002 poz.1596.
Rozporządzenie Minist.a Infrastruktury z dnia 23 częrwca w sprarvie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecŻęństwa i ochrony
z.drowia (Dz. U. Nr l20. poz. l126). zgodnie z w/w Rozporządzeniem opracowanic
planu BIoz dla robót okeślonych niniejszą informacjąjest obligatoryjne.
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