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ODA MAZOWIECKIWOJEW
Płock, dnia 19 czetwca 2013 roku

WIS-P.7 843 .I.7'^jI3Ż.TM

Pan
Marek Antoszek
Dyrektor
Miejski Zarząd'Dróg
ul. Bielska 9/I1',09'400 Płock

Nawiązując do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnta 7 czetwca

2013 roku, złożonego ptzez Pana Marka Antoszka, działającego zgodnie z pełnomocnictwem

Nr 283/201? z dnia 21 listopadaŻOlŻ roku, w imieniu Gminy-Miasto Płock, ul. Stary Rynek

1' 09-400 Płock, inwestycji pn':,,Budowa przyłącza elektroenergetycznego' kablowego 0,4

kV, dla zasilania aktylvnego oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych przez u|.

Kolejową działka drogowa w 163ŻlŻ obręb 12 (drogakrajowa rt 6Ż, km 117+695) w m.

Płock'', Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska

oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku nie wnosi sprzeciwu do

zgłoszonych robót.

Zgodnte z przeplsami art. ?9 ust. 1 pkt ?0, art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (.t. Dz. IJ. zŻOIO r. Nr 243, poz. 16Ż3 zpóźn. zm.) oruz przepisami ustawy z dnta

2l marca 1985 r. o drogach publicznych (i.t. Dz. |J. z 2013 r., Nr 260) planowane działania

naleŻy traktowaÓ, jako budowę przyłącza elektroenergetycznego wykon}ryVane w trybie

zgłoszenia właściwemu organowi. Do kompetencji wojewody naLeŻy przyjęcie zgłoszenta

wyłącznie w pasie drogi krajowej nr 62 w km 111+695 na działce nr ewidencyjny 163ŻlŻ

obręb ewidencyjny 12, Miasto Płock, województwo mazowieckie.

PruedłoŻone dokumenty spełniają wymagania przepisu art. 30 ust. 2 i ust' 5 Prawa

budowlanego i zawierają dane, jakie powinno zawietac zgŁoszenie zamiaru wykonania robót

budowlanych @udow a przyłącza elektroęnergetycznego).

Planowane roboty budowlane w zakresie budowy przyłącza elektroenergetycznego

polegały na wykonaniu wykopu gł. 0,6 m' szer. 0,4 m, a następnie ułożenie w nim ptzyłącza

kablowego 0,4 kV _ typu YAKY 5 xŻ5 m*2 długości 16 m.
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Jednocześnie na podstawie art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego informujemy, Że

wykonania robót budowlanych mozna przystąpić nie później niż po upływie 2 lat

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia tj. 1 sierpnia 2013 roku.

lnformując o powyzszym prosimy o zapewniente rcallzacji robót budowlanych

zgodnie z przepisami Prawa budowianego i warunkami technicznymi obowiązującymi dla

danego rodzaju robót budowlanych, przy zachowaniu obowiązujących procedur

administracyjnych oraz uzgodnień z innymi organami i podmiotami'
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Otrzymują:

-1 . Pan Marek Antoszek
Miejski 7arząd Dróg
ul. Bielska q/l l - 0q-400 Płock (1 egzemplarz opracowania)

2. Gmina Miasto Płock
ul. Stary Rynek 1' 09-400 Płock (dz' nr ewid' 1632/2),

3. Na.

Do wiadomości:
l Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Czereśniowa nr 98, 02-456 Warszawa.
Ż. Pr ezy dett Miasta Płocka

ul. Stary Rynek 1' 09-400 Płock.
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Aktywne oznakowarie i doświetlenie
p rzej ścia dla p ieszyc h pr zez ul. \ł'yszo grotlzĘ

w rejonie skrzyżorvania z ul. Morelową
w CIĄGU DROGI KRĄJ0WEJ |{R 62,I{M t24+265
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PROJEKT
B UD O WL AI{O.WYKO NIAW C ZY

Elektryczna

Budowa elektroenergetycznega przyłącza kablolv€go 0'4 kv
dla zasilania aktywn€go oznakowania i dośrvietlenia

przejścia dla pieszych
Działki exideneyjne nr: 801/4, 801/9
PIocIq ul. \łyszogrodzka' ołlręłl: 1
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ul. Bielska 9/11,09-400 Plock

ZEsPoŁ
PRO"'{KTOWY Imię i nazrvisko

I
Nr u1lrarvnień -
Projekrowy c Pofiltis

Projektant
branży

elektrycznej
Roman Wolorviec l\L\zl0457łzoał'B6 l')

tp

Oprłcołvał Piatr Bednarski

/7

Projekt Zavłlera stron: 29

Egz. Nr I
PŁOCK - 21.05.2013 r.
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Płock, 31'05.2013 r.

MZD -Dr.4202. 20. 20 1 3. CP

B-ań
Piotr Bednarski
Ul. Królewiecka 23A
09-40?_ Płock

W odpowiedzi na Pana wystąpienie, pismo znak: L53/L56/PB z dnia 29.05.2013 r.,

informuję, iŻ projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie doświetlenia przejść dla

pieszych zlokalizowanych przy ulicach :

1. Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Morelową

Ż. Medycznej w Ęonie skrzyżowania z ul. Zamenhoffa,

3. Armii Krajowej w rejonie skrzyzowania z ul. Sucharskiego,

4. Chopina w rejonie skrzyzowania z ul. Kopernika,

5. Gwardii Ludowej w rejonie sknzyżowania z ul. Rutskich,

6' Kolejowej na odcinku pomiędzy ul. Cichą i Spokojną

7. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Podchorążych,

B. Jana Pawła II w rejonie skrzyzowania z ul. Wiśniewskiego.

9. Kolejowej w rejonie skrzyżowania z ul' Cichą (wymiana istniejącej instalacji),

10. Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wiatraki (wymiana istniejącej

instalacji),

uzgadniam pozyĘwnie w zakresie warunków do projektowania określonych pismem

MzD-DI.4zoz.20'20L3.CP z dnia 26.03'2013 r. oraz przyjętych rozwiązań technicznych.
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Płock dnia 05.06.2013 r

EOS-383fiP.1-TR/2013

P R o T o K oŁ Nr TP-1l34luna13
Uzgodnienia Dokumentacji Technicznej

Uzgadniający: ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług oświetleniowych w Płocku

obiekt: Aktywne oznakowania wrazz doświetleniem pzejść dla pieszych na terenie miasta Płocka

Płzedmiot uzgodnienia: linia kablowa aktywneqo oznakowania wraz z doświetleniem pzeiśc dla pieszvch

Projektant: Roman Wołowiec nr uprawnień MAZ0457/PO0E/96

W odpowiedzi na złoŻony wniosek z dnia 29.05 '2a13 r. ENERGA oświetlenie z o'o. uzgadnia projekty

budowlano-wykonawczy na budowę aktywnego oznakowania wraz z doŚwietleniem pzejśÓ dla pieszych

zlokalizowanych w Płocku przy ulicach:

. Wyszogrodzkiej w Ęonie skzyzowania z ul. Morelową

. Medyczna w Ęonie skzyzowania z ul. Zamenhoffa;

o Armii KĘowej w Ąonie skzyzowania z ul. Sucharskiego;
. Chopina w rejonie skzyzowania z ul. Kopernika;

. Gwardii Ludowej w rejonie skzyzowania z ul. Rutskich;

o KolejowamiędzyulicąCichąiSpokojną
. Piłsudskiego w rejonie skzyżowania z ul, Podchorątych;

. Jana Pawła ll w Ęonie skzyzowania z ul, Wiśniewskiego.

1. Uzgodnienie jest ważne pzez okres 2 lat od daĘ uzgodnienia PT'

2. Uzgodnienie traci waznośĆ w wypadku gdy:

2'1 lnwestor nie zrealizuje pĄektu w okresie 2 lat.

2.2 lnwestor nie uzyska zgody na pzedłuzenie okresu waznoŚci uzgodnienia.

2'3 Dokona się zmiany pĄektowanych uządzeń energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia

z ENERGA oświetlenie Sp. z o. o'.

3. Prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami nr TP-1/25M12013 z dnia 22.03.2013 r.

Pzebudowa istniejąpego aktywnego oznakowania paejśc dla pieszych zlokalizowanych pzy ulicach:

o Kolejowa w Ęonie skzyzowania z ul' Cichą
. Wyszogrodzka w rejonie skzyzowania z ul. Wiatraki,

nie podlega uzgodnieniu z ENERGA oświetlenie Sp. z o.o., gdyz aktywne oznakowanie na powyższych ulicach

nie jest powiąane funkcjonalnie z sieciąoŚwietlenia ulicznego.
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oŚwrłocZENIE PRoJEKTANTA

PłocĘ dnia 24.05.2013 r.

Roman Wolowiec
(imię i nazwisko)

09-522 Dobruyków
(kod pocztowy) (miej scowoŚć)

Norve Grabie
Osiedle pod Klonami226

(ulica)

OSWIADCZENIE

W świetle arr. 20 ust. 4 ustawy z drua 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z Ż010 t. z p. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant
pĄektu budowlano-wykonawczego inwestycj i pod nazwą:

Budowa elekłroenergeĘcznego przy|ącza kablowego 0,4 kv
dla zasilania aktywnego oznakowania i doświetlenia

przejścia dla piesrych

zlokalizowanej w miejscowości Płock, ul. Wyszogrodrka,
dz. nr ewid.: 80114,80119.

o sporądzeniu projektu budowlano-wykonawczęgl, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHŁ sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadarrti wiedzy technicmej .

Niniejszy projekt jest kompletny pod względem celu jakiemu ma słuzyć.
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych
w specj alności: instalacyjno-in4mieryjnej.
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,.78A
lNŹYNjERÓw
BUDOWIlICTWA

sygn. ilkr. MAz/7nll372 /0618 Warsza,iva, dnia 29 grudnia 200ó r.

DECYZJA
Napodstawie art' l}ust' l iąrt'24 ust' lpkt2ustawyzdnia 15gl'udnia2000r.osamorądachzawodowych
architektów" inŻynierów budolvnictrva omz urbanistÓw (Dz.U. z20al r. Nr 5 poz. 42 zpóżn. zm.), art' l2 ust. l
pkt 1 i 5' ust. 3. art' 13 ust. l pkt l, ust. 4, ałL. 14 tlst. 1 pkt 5 Ustawy z.ónia} lipca i994 r' * Ptawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r' Nr l56 poz. l1l8 z późn. zrn.) w związku z. ar"t. 5 ustaw} z dnia 28 lipca 2005 r' o
zrnianie ustawy _ Prawo budowlanę oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.tj. nr l63 poz. l364) oraz $ l l
ust. l pkt l. $ }5' sS 24 ust' Żrozpauądzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 200ó r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych lv btldownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), okręgolva Komisja
Kwalifikacyjna Mazorvieckiej okręgorvej lzby Inżynierów Budołvnictrva stwierdza' Że:

Pan Roman Piotr Wołowiec
technik elcktryk

urodzony dnia 5 lutego 19ó4 roku w m. Gostynin, syn Feliksa

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ|04S7|Z'OOE{{06

tto projektowania w ograniczonym zakresie
w sp€cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

IJZASADNIENIB
W związku z uwzgłędnienięm w całoŚci Ądania stfony, na podstawie art' l07 $ 4 Kodeksu postępowania
adrn in istracyj nego odstępuj e się od uzasadn ięn ia decyzj i.

Szczególorvy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej tlecyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie Zal't'. 12 us{. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania sarnodzielnych f,unkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do c€ntralnego rejestru' prorvadzonego przez GłÓwnego
Inspektora Nadzoru Bildowlanego oraz wpis na listę członkÓw właściwej izby samorią<lu zawodowego.

2. od niniejszej decyzji służy odwołanie <lo Krajowej Komis.ii Kivalifikac-vjnej Polskiej lzby lnz,vnierów
Budownictwa rv Wan;zrwię za poŚrednictwełn oklęgowej Komisji Klvalifikącyjncj lv1azowieckiej
okręgowej lzby InzynierÓw l]uclownictwa rv Warszarvie, w terminie l4 dni od dnia jej doręczerria.

Sk}ad orzel<ający

ll mgr inź. Kmysztof Lataszek

2/ ngr inż.

3/ mgr inż.

lrcna Churska

Krzysztof Booss
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Szczegółowy zakres uprarvnień
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektlrycznych
i elektroenergetycznych

I. Namocy art. lŻ ust. l pkt1i5' art. 13ust. l pkt1iust 4ustawy-Prawo
lrudowlane, w zakresie objęĘm wyżej wymienioną specjalnością z zasttzeżeniem pkt.
III, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

l/ pro.iektowania, sprawdzania pĄektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzezeniem
art.62 ust. 5.

II" Na mocy $ 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia Ż8
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane,zzastrueżeniem pkt III, stanawią podstawę do:
sporządzania projektu zagr:spodarowania działki lub tęrenu w zakresie wyŻęj wymienionej
specjalności.

III. Na mocy $ 24 ust. t rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 200ó r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:
projektowania instalacji wIaz z przyłączami o napięciu do i kV w obiektach budowlanych o
kubaturze dłl l "000 m

Otrzymują
l' Pan Roman Piotr Wołowiec

ui" Lachmana 24A m.5
09-407 Płock

2. Główny lnspektor Nadzoru Budowlanego
3- ala
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MAZOWIECKA
0KRĘG0WA
IZ B A
lNŻYNlERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 grudnia 2012

Zaświadczenie

Pan RoMAN PrcTR WoŁoWlEc

miejsce zamieszkania:

Ncute Grabie, Ssiedte pad Kbnani 22i
A9-522 Dobrzykow

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAVI il6767/01

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2A13 r.
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ł.ĄZD -DL4202. 20. 20 1 3' cP
Płock, 26'03.2013 r.

B-art
Piotr Bednarski
Ul. Królewiecka 23A
09-402 Płock

!V odpowiedzi na pismo znak: 7L/156/PB z dnia 2A.A3.20L3 r., przekazujemy
następujące warunki do projektowania dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa aktywnego
aznakowania wraz z doświet{eniem przejść dla pieszych,,.

1. Warunki dotyczą planowanych realizacji doświetlenia przejsć dla pieszych,
zlokalizowa nych przy ulicach :

a) Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ul' Morelową,
b) Medycznej w rejonie skrzyzowania z ul. Zamenhoffa,
c) Armii Krajowej w rejonie skrzyzowania z ul. Sr.lcharskiego,
d) Chopina w rejonie skrzyzowania z ul. Kopernika,
e) Gwardii Ludowej w rejonie skrzyzowania z ul. Rutskich,
f) Kolejowej na odcinku pomiędzy ul. Cichą i Spokojną,
g) Piłsudskiego w rejonie skrzyzowania z ul' Podchorązych,
h) Jana Pawła iI w rejonie skrzyzowania z ul. Wiśniewskiego.
i) Kolejowej w rejonie skrzyzowania z ul. Cichą (wymiana istniejącej instalacji),
j) Wyszogrodzkiej W rejonie skrzyzowania z ul. Wiatraki (wymiana istniejącej

instalacji).
2. Przewidzieć wykonanie zasilających przyłączy kablowych a,4 kV od najblizszych,

istniejących latarni oświetleniowych. W przypadku lokalizacji określonej r,rl pkt. 1i) oraz
1j ), wykorzystac istn iejące, ka blow e przyłącza zasi lające.

3' Dla lokalizacji określonych w pkt. 1a) + 1h), uwzględnić zasłlanie buforowe'
4. Zastclsować maszty wysięgnikowe na fundamentach betonowych.
5' Zastosować znaki aktywne D6 w postaci prześwietlanych kasetonów z pulsatorami LED

oraz oprawy doświetlające metalohalogenkowe o mocy do 250 W.
6. Lokalizacja punktów świetlnych, winna gwarantować uzyskanie optymalnych

parametrów świetlnych i profesjonalnego efektu doświetlenia przejścia.
7 ' Na wstępnym etapie projektowania, po rozeznaniu terenowym, przedstawić do

akceptacj! przez MZD, propozycję koncepcji oznakowania i doświetlenia przejść.
B. Uzyskać warunk! i wytyczne do projektowania ENERGA oświetlenie Sp' z o.o.
9. Taryfa rozliczeniowa dwustrefowa, aktualnie obowiązująca dla oświetlenia ulicznego.
1o. Nowo wybudowana infrastruktura techniczna, pozostaje na majątku Gminy Płock.
11'W trakcie procesu projektowego Projektant winien. na roboczo uzyskiwać niezbędne

informacje oraz uzgodnienia szczegółowych rozwiązań, W konsultacji z ENERGA
oświetlenie Sp. z o.o' i Miejskim Zarządem Dróg w Płocku.

!7'?rzea wystąpieniern na ZUDP, uzyskać w MZD w Płocku pozytywną opinię (wstępne
uzgodnienie), proponowanej lokalizacji masztów wysięgnikowych.

13' Przed wystąpieniern o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych, uzyskać
uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierającego wcześniej uzyskane
pozostałe uzgodnienia, W tym ENERGA oświetlenie Sp' z o.a. w MzD w Płocku
z pozostawieniem 1 egzemplarza.

otrzymu3ą:
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Miejski Zarzqd Drog w Płocku
ul. Bielska 9/1"1

a9-40a Płock

goŚ-soz/Tp-1_TR/2013

r:"1 ,'J I

sprawd: warunków technicznych i wytycznych do projektowania w zakresie zosilania aktywnego

oznokowania przejść dlo pieszych no terenie miasta Płocko.

Nr warunków -TP-1/25 |wl2aL3

W odpowiedzi na pismo nr MZD-DI.4Żoz.14.2oI3.CP z dnia o4'o2.2o73 r. w sprawie określenia

warunków technicznych i wytycznych do projektowania w zakresie zasilania aktywnego oznakowania

przejść dla pieszych na terenie miasta Płocka, ENERGA oświetlenie Sp' z o.o. informuje:

l. W przypadku podłączenia projektowanego aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych do

istniejącej siecioświetlenia będącej na majątku Gminy Miasto Płock należy:

1. Wystąpić do ENERGA oPERAToR S.A. oddział w Płocku z wnioskiem o zwiększenie mocy w

punkcie zasilania oświetleniem ulicznym ze stacjis1-91.

2. Umiejscowienie słupa przy przejściu dla pieszych wraz z oprawą należy dobrać do właściwych

parametrów doświetlenia tych przejść.

3. Projektowany słup doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Medycznej skrzyżowanie

z ul. Zamenhoffa zasilić kablem YKYżo 5x4mm2 z najbliższego istniejącego słupa oświetlenia

ulicznego. W słupie oświetlenia ulicznego zastosować zaciski l7:K oraz zabezpieczenie

nadprądowe w kierunku słupa doświetlenie przejścia dla pieszych.

4. Na nowych kablach stosować kierunkowe tabliczki opisowe.

ll. W przypadku podlączenia projektowanego aktywnego oznakowania przejść dla pieszych do

istniejącej sieci oświetlenia będącej na majątku ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. należy:

1. Wystąpić do ENERGA oPERAToR S.A. oddział w Płocku z wnioskiem o zwiększenie mocy w

punktach zasilania oświetleniem ulicznym:

- ul. Wyszogrodzka skrzyżowanie z ul. Morelową ze stacji sL-8Ż4,

- al. Armii Krajowej skrzyżowanie z ul' Sucharskiego ze stacjis1-].28L,

- ul. Chopina skrzyżowanie z ul. Kopernika ze stacji51_-153,

- ul. Gwardii Ludowej skrzyżowanie z ul. Rutskich ze stacjis1-133,

- al. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul. Podchorążych ze stacji s]-_165,

- al. Jana Pawła ll w pobliżu skrzyżowania z ul. Wiśniewskiego ze stacji sL-L3z4,

- ul. Kolejowa przy sklepie POLOmarket ze stacjiSl--17.
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z. Umiejscowienie słupów przy przejściach dla pieszych wraz z oprawami należy dobrać do

właściwych parametrów doświetlenia tych przejść.

3. Projektowany słup doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszogrodzkiej skrzyżowanie

z ul. Morelową zasilić kablem YKYżo 5x6mm2 z szafy oświetlenia ulicznego SoT zlokalizowanej

na linii napowietrznej przy ul. Wyszogrodzkiej skrzyżowanie z ul. Morelową.

4' Projektowany słup doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej przy sklepie

Polomarket zasilić kablem YAKXs 4x25mm2 z istniejącej linii napowietrznej oświetlenia

ulicznego' Na słupie oświetlenia ulicznego zastosować zabezpieczenie nadprądowe w

kierunku słupa doświetlenia przejścia dla pieszych (jednobiegunowy rozłącznik

bezpiecznikowy SZ 50.1). Kabel wprowadzony na słup osłonić rurą ochronną do wysokości

3 m od poziomu ziemi.

5. W pozostałych przypadkach projektowane slupy doświetlenia przejść dla pieszych zasilić

kablem YKYżo 5x4mm2 z najbliższych istniejących słupów oświetlenia ulicznego. W słupach

oświetlenia ulicznego zastosować zaciski lŻK oraz zabezpieczenia nadprądowe W kierunku

słupa doświetlenie przejścia dla pieszych.

6. Na nowych kablach stosować kierunkowe tabliczki opisowe.

lnformujemy, że w przyszłości, w przypodku powzięcia przez Gminę Miasto Płock decyzji

o odstqpieniu od Umowy nr 1-E/93, konieczne będzie techniczne wydzielenie i przełqczenie

przedmiotowego aktywnega oznakowania przejść dla pieszych na oddzielne punkty pomiarowe

urzqdzeń stanowiqcych własność Gminy Miasto Płock.

Należy opracować projekĘ techniczne zgodne z warunkami technicznymi przyłączenia oraz

z obowiązującymi przepisami, które należy uzgodnić z ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług

oświetleniowych w Płocku, ul. Graniczn a 57 , o9-4O7 Płock.

Po wybudowaniu projektowanych aktywnego oznakowania przejść dla pieszych należy

dokonać odbioru technicznego z udziałem przedstawicieli Energa oświetlenie Sp. z o.o..

Podłączenie do sieci oświetlenia ulicznego nastąpi po podpisaniu przez konserwatora

aktywnego oznakowania przejść dla pieszych z Energa oświetlenie Sp z o.o. lnstrukcji Ruchowej,

określającej zasady współpracy w trakcie prowadzenia prac na powiązanych z siecią oświetleniową

aktywnego oznakowania pneiść dla pieszych 
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PREZYDENT MIASTA PŁocKA

OPINIA N R WGD.T,-aU.6630. 18 1. 2013. EK
Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przed m i ot u z g od n i e n i a : przyłącze e le ktroe n e rg etycz n erz n a k i nfo rm a cyj ny

dla: B-ART Piotr Bednarski
adres; ul. Królewiecka 23A
o9-4o2 Płock
na wniosek z dnia: 2O13-O4-O2 znak:--
Data wpływu wniosku do Zespołu: 2o13-o4-o2

Zespół Uzgadn ian ia Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu połozonego:

PłocĘ ul. Wyszogrodzka, Morelowa

Uwagi i zalecenia:

- Zobowięuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony pkt.osnowy
geodezyjnej /art.15 i48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne
ikartograficzne j.t. Dz. U. z2oto r' Nr 193, poz.IZ97 zpóźn.zm./.
W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowiązany
jest zlecić ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną
inwestycją wraz z klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

- opinia niniejsza dotyczy wyłącznie lokalizacji przewodów
i nie dotyczy rozwiązań technicznych.

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

l.Uzgodniono zgodnie z warunkami technicznym wydanymi przez
Energa-oświetlenie Sp z.o.o.Płock ul.Graniczna 57 '

2.W miejscu skrzyzowania z gazociągiem prace ziemne wykonać ręcznie
i pod nadzorem pracownika MSG RDG Płock'
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OP$ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kv
dla zasilania aktywnego oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych na terenie

dńaŁek nr 8aU4 i \aug'ptzy uL. 
'Wyszogrodzkiej w Płocku.

2. Ul. Wyszogrodzka stanowi ciąg drogi krajowej nr 62. Ptzyłącze kablowe zlokalizowane

iest w KM lŻ4+Ż65"

Istniejące zagospodarowanie w zakresie objętym inwestycją obejmuje działlą nr 801/4

i 801/9 * pas drogov\y ul. Wyszogrodzkiej * droga publiczna.

W terenie objętym projektem obiektu, istnieją kablowę linie oświetlenia ulicznego, sieć

wodociągowa, sanitarna, telekomunikacyjna i gazowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę elektroenergeĘcznego,

zasilającego przyłączakablowego niskiego napięcia 0'4 kV - typu \aKY 5x6 mm2 po trasie

wskazanej w planie zagospodarowania oraz budowę masztu wysięgnikowego MSW 82

Ępu KOMA 7 (wysięgnik 6 m), ze znakięm D6 w postaci prześwietlanego kasetonu.

6. Lokalizacja urządzeń uzyskała akceptację Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

PĄektowych.
7. W miejscach skrzyżowan t zb|izeń projektowanego kabla z inn}'rni urządzeniarni, kabel

układać w rurachArota typu DVK.
8. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gómiczym, nie jest naruŻona na osuwanie się

mas ziemnych i nie jestnartzonana niebezpieczeństwo powodzi.

9. Inwestycja jest połozona na terenie miejskim o Ścisłej zabudowie mieszkaniowo-

handlowo-usługowej.

10. Lokalizacja pĄektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zieleń wysoką.

Prace ziemne oraz inne prace rvłiązane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego

prowadzone w obrębie bryły korzeni, prowadzić, w taki sposób by nie natuszyć systemu

korzeniowego.

ll'Planowana inwestycja nie jest połozona w obrębie dziaŁęk podlegających ochronie

konserwatorskiej.

i2. Nie występuje oddziaływanie inwestycji na środowisko w rozumieniu Rozporuądzetia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać, na środowisko (Dz. U. 2010 nr 2I3 poz. 1397).

13. Brak jest i nie przewiduje się występowania zagrożen dla higieny i zdrowia uzy'tkowników

projektowanego obiektu budowlanego.

14. PĄekt nie wymaga decyĄi o środowisko!\rych uwarunkowaniach w rozumieniu

przepisów z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U. rn 19, poz.lŻ27).
15' Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarumi Natura 2000 lub inn1łni

formami ochrony wynikającymi z przepisów ustawy z dnla i6 kwietnia 20a4 r. o ochronie

).

4.

tu

przyrody (Dz. U. 22009 r, nr 151, poz.1120).



OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Przędmiotem opracowania jest projekt techniczny elektroenergeĘcznego, ptztlącza kablowego
0,4 kV dla zasilarria aktywnego oznakowania i doświetłenia przejścia dla pieszych przy
ul. Wyszogrodzkiej w Płocku _ w Ęonie skrzyżowani a z ul' Morelową.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie lnwestora,
mapa d/c projektowych w skali 1:500,
warunki i wytyczne do projektowania,
opinia (protokół uzgodnieni a) ZUDP,
wizja lokalna i pomiary w terenie,
ustalenia robocze,
kata1ogi wyrobów i sprzętu,
obowiązujące przepisy i norrny.

3. Zakres opracowania.

wykonanie przyłączakablowego YKY 5x6 mm2 od istniejące1szafy oświetleniowej,
montaŻ masztu wysięgnikowego typu KOMA 82 na fundamencie betonowynr,
montaż znaku drogowego D6 w postaci dwustronnego, prześwietlanego kasetonu,
wyposażonego w dwa pulsatory LED oraz oprawę dla doświętlenia ptzĄściaze żrÓdŁem
światła metalohalogenkowego o mocy 250 w.

4. Wykonanie.

Stan istniejący

Przedmiotowe przejście dla pieszych ptzezjezdnię dwukierunkową o szerokości 7 m, zostało
wytypowane jako szczególnie niebezpieczne, wymagające dodatkowego oznakowania
i doświetlenia. Planowana wersja rozwiapania technicznego moze być zrealizowana' ze względu
na dogodne uzbrojenie podziemnę d|a zalęcanej lokalizacji masztu wysięgnikowego. W obrębie
przejścia istnieje szafa oświetleniowa So, która może posłużyć dla podłączęnia przyłącza
kablowego 0'4 kv zasilającego aktywne oznakowanie i doświetlenie przejŚcia, zgodnie
z warunkami i wytycznymi do projektowania przekazartymi ptzez Inwestora, a takżę ENERGA
oświetlenie Spółka Z o.o.

Stan projektowany

Profesjonalne i skuteczne, aktywne oznakowanie i doświetlenie przedmiotowego przejścia dla
pieszych, wymaga lokalizacji masztu wysięgnikowego, czyli konstrukcji dla montaŻu kasętonu
D6 w sposób jaki uzgodniono w załączonej opinii ZUDP Nr WGD-I-ZU.6$a.181.2013.EK
z drua 04.04.2013 r. Dla zasilenia kasetonu zę znakiemD6, przewiduje się wykonanie przyłącza
kablowego niskiego napięcia 0,4 kV o łącznej długości 19 m, od istniejącej szafy oświetleniowej
So, zamontowanej na słupie RK-l0 nt 4lI1, istniejącej, elektroenergetycznej linii napowietrznej
0,4 kv.

t(



Istniejąca szafa oświetleniowa SO (na słupie RK-10 nr 4i11)

Projektowane ptzyłącze kablowe zostanie zasilone z istniejącej szafu oświetleniowej So,
zamontowanej na słupie RK-10 nr 4ll1, elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV.
W szafie kabel podłączyć do wolnego pola odpływowego. Zastosowac zabęzpieczenia Ępu
BiWts 25 W Na kablu w szafie zawiesiÓ tabliczkę opisową. Poniżej szas, kabel osłoniÓ rurą
osłonową RFIDPEt 4013,7. Przed wprowadzeniem do szafy na kablu pozostawić 7apas w ziemi
około 1,5 m. W szafię na kabel załoĘć tabliczkę opisową.

Maszt tysięgnikowy

Znak aktyvmy D6 w postaci kasetonu I szt., zostanie zamontowany na maszcię
wysięgnikowym MSW. Nale:ry zastosować maszt fypu KOMA 82 produkcji Przedsiębiorsfwa
Produkcyjno*Usługowo-Handlowego PODKOWA Sp. j. Długość wysięgnika z uwagi na
mozliwość posadowienia fundamentu - do 6 m, należy dobrać w taki sposób, aby przy montazu
bocznym kasetonu, znĄdował się on centralnie nad osią jezdni, nad przejŚciem dla pieszych.
Zabezpieczenie antykorozyjne maszfu w postaci powłoki aluminiowo-cynkowej, pokrywanej
dodatkowo dwiema warstwami lakierów dwuskładnikowych. Konstrukcja masńu stalowa,
sfupowo-ryglowa. Charakterystyczną cechą jest kołnierz połączeniowy umożliwiający obrót
wysięgnika i jego morrtaŻ pod dowolnym kątem w stosuŃu do jezdni (niezaleznie od
posadowienia fundamentu). Sposób posadowienia masztu winien spełniać wymogi zawarte
w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oruz urządzeń
bezpieczeitstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczaliana drogach (Dz. U. NR 220 poz.
2l8I z23.IŻ.2aa3 r.). Prace zvłe;zane zmontazęm maszfu wysięgnikowego naIeŻy rczpocząó od
wykonania wykopu pod fundamenty. Wykop pod fundament naleŻy wykonywać ręcznie lub za
pomocą świdra instalowanego na ciągniku. W takim przypadku należy wykonać tęcznie wykopy
kontrolne, do głębokości minimum 1,20 m w miejscu rnechanicznego wykonywania wykopu w
celu stwierdzenia braku kolizji z uzbrojeniem istniejącym. Wykopy pod fundament naIeży
wykon1łvać bezpośrednio przed jego montazem. Należy zastosować fundamęnt prefabrykowany
lub wylewany na miejscu. W przypadku fundamenfu prefabrykowanego zastosować fundament
typu F 1213 produkcji PODKOWA Sp. j. Fundament wylewany na miejscu należy, wykonywać
po zamontowaniu w wykopie zbrojenia fundamentu, W postaci zespołu kotwiącego - do
betonowania w ziemi, równieŻ produkcji PoDKowA Sp. j. W trakcie betonowania fundamentu
naleĘ zwrócić uwagę na pozostawienie droznego otworu dla wprowadzenia kabli zasilających
do masztu. W przypadku fundamentu wylewanego, zostanie on wykonany z betonu klasy nie
mniejszej ruŻB-20, spełniającego wymagania zgodnie z PN_EN 2a6-|:2000, a zbrojenie stalowe
będzie zgodne z normą PN-84/B_03264. Wykonanie i osadzenie kotęw fundamentolvych będzie
zgodne z nolmą PN-B'-03215-1998. Wymiary fundamenfu wylewanego - jak w przypadku
fi'rndamentu prefabrykoY/anego. Posadowienie fundamentu powinno być wykonane na
głębokości ponizej przemarzatia gruntu. Cement stosowany do betonu w fundamencie powinien
być cementem portlandzŁjm klasy ''32,5u, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2000.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86lB-a67IŻ" V/oda do
betonu powinna być ''odmiany 1'', zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-3Ż250. Montaz
masztu z wysięgnikiem należy, wykonaÓ z wykotzystaniem Żurawia samochodowego. Masń
moŻna instalować na fundamencie po osiągnięciu przęZ niego pełnych parametrów
wytrzymałościowych (o'hartowanie betonu")' Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do
konstrukcji wsporczych jak śruby' listwy, podkładki, wkręty itp. powinny byó czyste, gładkie bez
pęknięó, naderwań i wypukłych karbów. Powłoka metalizacyjna cynkowa na wszystkich
elementach metalowych powinna byÓ z cynku o czystości nie mniejszej niż99,5 vo i odpowiadać
wymaganiom PN-EN ISO 14713.



Znak umieszczony zostanie na końcu masztu wysięgnikowego. Długość maszfu 6 m' nalezy tak
dobraó, aby kaseton,
Mocowanie kasetonu

jego zamontowaniu, znĄdował się dokładnie nad osią jezdni.
wysięgnika, ptzy uzyciu uniwersalnego uchwYtu bocznego.

ocynkowanego ogniowo' wyposazonego w regulację pozwaLającą na ustawienie powieruchli
roboczej znaku prostopadle do osi jezdni. Sterowanie znaku umieszczone jest w jego wnętrzu
natomiast przewód zasiIający prowadzony jest wewnątrz masztu sygnalizacyjnego' a jego
ptzyłączenle następuje w otworze rcwizyjnym do ńącry IZK. W dolnej części kasetonu,
umieszczona będzie oprawa oświetleniowa z kompletrrym w1posazeniem, zapewniającym jej
prawidłowe funkcjonowanie. NaleŹy zastosowaó oprawę metalohalogenkową ze źródłem
o mocy 250 W. Ze względu na typ źródła światła oprawa umieszczona od dołu, pozwala na
wyróżnienie przejścia światłerrr vłyruźrie odmiennym od podstawowego oświetlenia ulicznego.
Kaseton D-6 jest utządzeńem bezobsługowym' uruchamianym po zapadnięciu zmierzchu.
Sterowanie znaku znajduje się wewnątrz kasetonu, a wszelkie potrzebne przewody są
doprowadzone do puszki przyłączeńowej znajdującej się na zevłnątrz kasetonu. W puszce tej

znajduje się listwa przyłączeniowa do której naleĘ podłącryÓ przewód zasi|ający zgodnie
z obowiryującymi zasadami podłączania wządzeń' elektrycznych' Przęwód zasllĄący
YDY 3x2,5 mm2 _ prowadzony jest wewnątrz masztu sygnallzacyjnego do wnęki rewizyjnej'
Kaseton wymaga konserwacji, która polega na okresowej poprawie śrubowych zŁączy poprzez
odkręcenie i dokręcenie danego złącza oraz na oczyszczeriu jego powierzchni roboczej.
Konserwacji i napraw powinna dokon1rvaĆ osoba z odpowiednimi uprawnieniami SEP po
uprzednim odłączeniu zasilania. Nalezy zastosowaó kasęton produkcji CZMUDA S'A. - oisztyn.
Podświetlenie tarczy znaku otaz oprawa doświetlająca przejście będą funkcjonowaÓ w okresię
po zmierzchu - w momencie uruchomienia sieci oświetlenia ulicznego (zasilanie 230 V).
Natomiast ostrzegawcze pulsatory diodowe LED fi 300 mm (w obudowie z daszkiem),
funkcjonowaĆ winny całodobowo {12 VDC). Do zasilenia obwodu diodowych lamp
ostrzegawczych, naleĘ zastosowaĆ zasilanio buforowe, ktÓre zapewni wystarczĄącą ilość
energii do pracy pulsatora w godzinach dziennych, gdy linia zas7lająca latarnie uliczne jest
nieczywta. W związku z tym instalację należy wyposażyć dodatkowo w szafkę sterowniczo-
akumulatorową (dobór wządzeń do charakteru pracy i obciązenia zapewti wykonawca robót),
montowaną na maszcie. obudowa szafki musi być strugoszczelnaibryzgoszczeltą min. IP55.
W ciągu dnia zasilanie pulsatorów odb1rvaó będzie się z baterii akumulatorów żelowych,
natomiast w porue nocnej układ sterujący winien ptzełączyó zasiIartte pulsatorów,
z akumulatorów na sieć oświetleniową w momencie jej uruchomienia (z uwzględnieniem
przetwomicy napięcia 230 YAC|L} vDC) i jednocześnie zapewni ładowanie akumulatorów.
Urządzerue winno posiadaó wymagany certyfikat. obudowa znaku o wymiarach 900x900 mm,
wykonana ma być z profili aluminiowych malowanych proszkowo lakierem poliestrowym, na
kolor szary naturalny. odbłyśnik dla mętalohałogenkowej oprawy doświetlającej przejście _

z polerowanego aluminium. Lico znaku wykonane z poliwęglanu posiadającego dużą odporność
mechaniczną na uderzenia oraz promieniowanie UV. Treść maku wyklejona folią translucentną
kolorową. IJrządzente powinno posiadać aprobatę techniczną lnstytutu Badawczego Dróg
i Mostów.

Geometria ustawienia kasetonu:

o skrajnia pionowa* minimum 5 m,
o zaulieszenie - cerrtralnie nad osią jezdni,
o ustawięnie _ powierzchnia czołowa kasetonu - prostopadle do osi jezdni.
. optymalne ustawienie masztu - skrajnia poziomaminimum 3 m do lica sfupa.
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We wnęce rewiryjnej masztu, d|apołączenia kabli i przewodów zasilających, naleŻy zastosować
izolacyjne złącza kablowe typu IZK produkcji Sintur_Turek z bezpieczrrikami topikowymi
gG l6 A dla kasetonu. Do projektowanego masztu wciągnięty zostanie przewódYDY 3X2,5 mfił
- łączący złącza kablowe z kasetonem. Maszt naleŻy uziemić - wykonać uztom taśmowy przy
uzyciu bednarka FęZn 25x4 mm ułożonej w trasie kabla zasilającego od uziemienia szas
oświetleniowej So. Wartość oporrrości uziemienia: R< 10 C). Połączeniaw ziemi elementów
uziemienia spawać, a następnie zabezpieczyć, ptzed koroĄą. Konstrukcję słupa podłączyć do
zyły ochronnej PE kabla zasilającego * przewodęm o przekroju minimum DY 6 mm2.
Nlrmerację masztu (nr 4112), umieścić na wysokości około 2 m nad ziemią. Podłączenia
urządzen do sieci zasilającej, powinna dokonać osobą elektryk z aktualnymi uprawnieniami
SEĘ po wcześniejszym uzyskaniu dopuszczenia pruęZ ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. Maszt
ta|eĘ ustawiĆ w stosunku do krawędzi jezdłlt ze skr{nią około 3 m do lica słupa
(za chodnikiem). Zakotvłienie sfupów w fundamencie sz.tyrłmę w obu kierunkach 7a pomocą
stopy jednodzielnej kotwionej w fundamęncie śrubami fundamentowymi płytkowyrni M30 x700
ze stali S253. Nakrętki śrub zabezpieczyÓ przed odkręceniem kontrnakrętkami lub podkładkami
sprężystymi. Blacha podstawy spawana do słupa spoinami czołowymi i pachwinowymi, żebra
usztyrłmiające spoinami pachwinolYymi. Spawanie spoiwem stalowym /drutęm/ dla stali o Re do
360 MPa Klasa 5 wadliwości złączy spawanych.

UWAGA:
Skrajnia pionowa powinna wynosić minimum 5 m w stosunku do dolnej części kasetonu.
Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiaru i przedstawienia odpowiedniego protokołu.

Produkt naIeŻy wykonać uwzględniając wymaganiazawarte w następujących normach:
o PN-82/B-02000 _ obciązenie budowli, Zasady ustalania wartości.
o PN_82/B-02001 - obciążenie budowli. obciązenia stałe.
o PN-77/B-0201l - obciązenia w obliczeniach statycznych. obciązenia wiatrem.
o PN-87/B-02013 - obciązenia budowli. obcięenia zmienne środowiskowe' obciązenia

oblodzeniem.
r PN-9018-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie i wykonanie.
o PN-B-03215 - Konstrukcje stalowę. Połączenia Z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.
o PN-87/B-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
o PN-B-06200 - Konstrukcję stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.
o PN-B-03Ż64:Ż002 Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i spręzone. obliczenta statyczne i

projektowanie.
o PN-8118-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Zalecenia,,

1. Elementy stalowe masztu przed wbudowaniem poddaó procesowi zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci powłoki aluminiowo-cynkowej, pokrywanej dodatkowo dwiema
warstwami lakierów dwuskładnikowych.
Ptzęd rozpoczęciem montazu konstrukcji stalowej, nośnośó wszystkich składowych
ęlementów zakotwień i firndamentu powinna osiągnąć wartość potrzebną do przeniesienia
obciązeń montażowych.
Słup wypionować Zapomocą pakietu podkładek stalowych vmieszczartych między blachą
podstawy sfupa, a fundamentem. Podkładki powinny zajmować nie mniej niz
15 % powierzchni podstawy słupa. Na każdą kotew mogą przypadac nie więcej niŻ ówa
pakiety podkładek.

2.

3.
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4. W przypadku fundamentu wylewanego, pod płytą podstawy słupa wykonać podlewkę z
zap)rary cementowej grubości 30_50 mm. Do wykonania podlewki nalery uzyć cementu
pońlandzkiego marki nie niższej ńŻ35.

5. Wykonanie i montaz konstrukcji powinny odpowiadać wymaganiom '

06200:1997.
6. W poziomie podstawy słupa wykonać otwór fi 12 mm (w ściancę

odprowadzający wodę.
7. RoboĘ flrndamentowe otaz montaż konstrukcji prowadzić pod nadzoręm osób

posiadających odpowiednie upfawlrienia, zę szczególnym zwracanięm uwagi na
przestrzeganie przepisów bhp, rurłaszcza w przypadku występowania w rejonie
posadowieni a wządzeń uzbrojenia podziemnego terenu.

8. osie i poziom posadowienia fundamentu należy wyznaczyć za pomocą instrumęntów
geodezyjnych i nanieść w sposób trwały przed betonowaniem fundamentu.

9. Sprawdzać okłesowo stan elementów konstrukcji oruz stan śrub kotwiących.

Kaseton - znak akfywny D6

Kaseton D-6 jest znakiem, który ma za zadanie ptzekazanie informacji dla jadącego kierowcy,
Że na odcinku przedjadącym samochodem w lokalizacji pod kasetonem znajduje się przejście
dla pieszych i naleĘ zwróció szczególną uwagę na ten odcinęk drogi. Dla paftzeb
przedmiotowego zadania przewidziano 1 kaseton o następującej konfiguracji:

o dwustronny,
. wersja - ,przeświet1any'',
. mocowanie boczne (uchwyt/zawias umożliwiający regulację ustawienia płaszczyzny

zraku),
o tarczaznaku - poliwęglan,
r wielkość symbolu 900/900 mm,
o obudowa- profil aluminiowy,
. napięcie zasilania 230v l 50Hą
o zintegro\irana, kompletna metalohalogenkowa oprawa oświetleniowa 250 W (od dołu),
o tyrystorowy układ zapłonowy i statecznik dla oprawy oświetleniowej,
. odMyśnik oprawy metalohalogenkowej z polerowanego aluminium,
o 2 pulsatory ostrzegawcze LED lzvlDc w kolorze pomarańczowym (a 3aCI mm),
o obudowa pulsatora _ poliwęglut z dasrkiem,
o przetwomica napięcia 230VAC/12VDC _ dla pulsatorów,
. praca kasetonu po rapadnlęciu zmroku, wraz z uruchomieniem oŚwietlęnia ulicznego,
r sterowanię anaku umieszczone w jego wnętrzu,
o zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatorów w okresie dziennym.

normy PN-B-

rufy słupa)'
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P rryłącze kab lowe zasiĘ ące

od istniejącej szĄ oświetleniclwej So, do projektowanego masrtv wysięgnikowego należy
wybudować przyłącze kablowe 0,4 kv. Należy zastosowaÓ kabel typu YKY 5x6 mm2. Układ
połączeił wykonać zgodnie z opisem ponizej i planem IokaIizacji urządzeft. Ptzyłącze kablowe
zasilające, ułozone ma być w ziemi' zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązując)'rni normami'
Pod chodnikiem na głębokości ) 50 cm, na pozostałym terenie na głębokości 70 cm' wedfug
zasad układania kabli do 1 kV przewidzianych normami. Kabel naleŻy ułoĄć bezpośrednio
w zięmi na dnie wykopu, jeżeli grunt jest ptaszczysty. Jeżeli grunt nie jest piaszczysty -
na warstwie piasku o gruboŚci 10 cm. Na całej długości kabęl zabezpteczyć mechanicznie,
układając go w rurze RF{DPEt 4013,7. Ułożony kabel nalery przysypać warstwą piasku
o grubości ) 15 cm' a następnie warstwą ziemi pochodącej z wykopu. W warstwie tej ma byó
ułożona folia niebieska o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szęrokości nie mniejszej niz25 cm
w odstępie > 25 cm od kabla. V/ przypadku przejścia kabla przez miejsca o zwiększonym
zagrożetiłt, czylina sLrłzyŻowaniach z istniejącym uzbrojeniem, kabel ńożyĆ W rurzę ochronnej
DvK 75 Arot, a pod jezdnią w rurze ochronnej DvK 110 Arot. odległość kabla od pni drzew
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odległości kabel w takim miejscu
układać w rurze ochronnej metodą przecisku, tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej drzewa.
W wykopię kablę układać należy linią faliĘ z zapasem (I:3 %) w celu skompensowania
możliwych przesunięÓ gruntu. Na całej długości kabla w odstępach nie większychrriz 6-8 m oraz
napaczątku i końcu kabla, atakŻe ptzy kuŻdym słupie i na końcach przepustów, na kabel tależy
załoĘć trwałe oznaczniki. Na oznacznikach naleźry umieścić napisy zawierĄące: symbol i nr
ewidencyjny ptzyłącza> oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok ułozenia kabla. Zapas
przyŁącza ptzy kaŻdym słupie winien wynosiÓ po 1,5 m. Przyłącze kablowe przed zasypaniem
zgłosiÓ do odbioru wstępnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią,
na|eĘ sprawdzić ciągłośó Żył i rezystancję izołacji kabla. Na przyłącze kablowe w szafie
oświetlęniowej So orźLz w maszcie wysięgnikoWYm, zawięsić odpowiednię tabliczki opisowe,
informujące o docelowych połączeniach. w przypadku, gdy w miejscu posadowienia
fundamentu przebiegałbędzie istniejący kabel oświetleniowy,naleĘ odkopać go na długości ok.
3-4 m, a następnie dokonać przełoŻerua poza obrys fundamentu. Po zasypaniu rowu kablowego
dokonaĆ odpowiedniego zagęszczenia gruntu, anavmetzchnię prąrwróciĆ do stanu pierwotnego.

S p os ób rvykona nia p o łączeń ka blowyc h plzyłącza zasilaj ąc e go

PtzyŁącze kablowe od istniejącej szafy oświetleniowej So, wykonaó jako typowe odgałęzienie,
przyłącze stanowić będzie nowy obwód zasi|ający, wyprowadzony Z istniejącej szĄ So. Maszt
wysięgnikowy będzie posiadaÓ nr 4l1Ż. Projektowane ptzyłącze kablowe, zasilające, naleĘ
poprowadzić od istniejącej szafu oświetleniowej, zamontowanej na słupie RK-10 nr 4/11 do
projektowanego maszfu wysięgnikowego nr 4l1Ż.

oCHRoNAoD P0RAZEŃ

Dla zapewnienia prawidłowej ptacy urządzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych
oraz ochrony przeciwporażeniowej w warunkach zakłóceniowych, tiezaleŻtie od uziemienia
roboczego w stacji transformatorowej zastląącej istniejące obwody oświetleniowe, przewiduje
się uziemienie robocze dodatkowe masztu wysięgnikowego. Jako dodatkową ochronę
przeciwporazeniową zastosowano samoczynne wyłączenie zasllartta przy układzie pracy sieci
zasilającej TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony elementy metalowe, w tym
konstrukcję kasetonu, należy ptzyłączyć do przewodu PEN.



TIWAGA:

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umową i kompletna z punk1u widzenia celu, łtóremu ma

służyĆ. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94124183) zgodnie

z obowiązującym prawem i ustawą ''o prawie autorskim i prawach pokrewnych''. PĄekt

opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzględnieniem

aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zanawtąącemu. Integru7ną częścią całego

opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i schematów instalacji zgodnie

z zarrtieszczonym zestawienięm w spisie treści. Wymienione w dokumentacji projektowej

urządzenta i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazrvy firm

dostawców i producentów nalezy traktować jako słuzące do określenia parametrów przedmiotu

zamówienia paprzęZ podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie

wządzen' i materiałów równowaŻnych pochodących od innych wytwórców z zasttzeŻeniem,

że nie będą one jakościowo gorsze od wskazarrych w projekcie oraz, że zagwarantują

dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oruzbędą posiadać wszystkie

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane

w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu

zamówienia odpowiadać, będzie za ich dobór i uzyskanie pisemnego potwierdzęnia przez

inwestora proponowanych rozwiązai zamiennych. W zakresie jego obowiązków znajdowaó się

będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana rLa własny koszt.

W przypadku' gdy w trakcie budowy Zamavriająay lJztua, że przewidziarry w ofercie vłyrób czy

urządzente nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidziartych

w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elemenĘ zgodnie z dokumentacją projektową. Dla

wszystkich uĄĘch w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów; producentów itp., na

rÓwnych zasadach dopuszcza się rozwiązania równowaznę spełniające wymagania dla danego

rodzaju materiału łtządznrua' wyrobu. Na etapie składarria oferty wykonawca/oferent ma

obowiązek zapoznarńa się z całą dokumentacja projektową składająca się z opisu, rysunków,

obliczeń, zestawień materiałowych, specyfikacji wykonarua i odbioru robot. W przypadku

wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań w niniejszej dokumentacji oferenVwykonawca

zobowiązany jest wystąpić do jednostki projektowania za pośrednictwęm Inwestora o złoŻenię

wyjaśnień.



Uwagi końcowe

1. Całość robót wykonać w oparciu o niniejszy projekt z zachowarliem postanowięń norrn,

w tym: PN-7ó/E-02032, PN-E_003, EN-13201-1'l2003, SEP-E_004 oraz przepisów PBUE

i BHP.

2. Przed rczpoczęciem robót uzyskać zgodę zaruądcy pasa drogowego (Miejski Zaruąd Dróg

w Płocku), na jego zajęcie dla prowadzęnia robót budowlanych.

3. Do obowiązków wykonawcy nalezy także przygotowanie, zatwięrdzenie i wprowadzenie

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montazowych.

4. Po zakończeniu robót dokonać odbioru i pozytywnego przekazania-przyjęcia pasa

drogowego przez jego zarządcę.

5. Zastosować się do uwag zawarĘch w protokole uzgodnieniaZUDP.

6. Fundament maszhr (prefabrykowmY), naleĘ zabeąieczyć środkiem impregnacyjnym.

7. Maszt zanumerować (numer na wysokości 2,5 m) w sposób trwaĘ zgodnie ze wskazaniem

Inwestora.

8. Po wykonaniu robót naleŻy dokonać prób, pomiarÓw sprawdzających oraz sporządziÓ

odpowiednie protokoły.

9. Po uruchomieniu oznakowania, dokonać ostatecznej regulacji geometrii ustawienia kasetonu

ze znakiem D6.

10. Zachorł'ać szczegÓlną ostrożność przy robotach prowadzonych w Ęonie istniejącego

uzbroj enia i urządzen podziemnych.

11.Teren po wykonaniu wykopów (w pasie drogowym) uporządkować, a nawierzchnię

przywrócić do stanu pierwotnego.

12.Przed rozpoczęclem jakichkolwiek prac w obrębie istniejącej sieci elektroenergetycznej,

powiadomić, berwzględnie właŚciwę sfużby energeĘczne i uzyskaÓ stosowne dopuszczenie

do robót.

13. Ewentualne przejściaprzyłączakablowego pod jezdnią wykonać metodą przecisku.

14. Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz w bezpośrednim sąsiedztwie bryły

korzeniowej drzeq kabel układać w rurze ochronnej.

15. Z uwagi na rezerwę mocy przyłączentowej _ ustalono z ENERGA-OPERAIOR S.A', iznle

ma potrzeby uzyskiwania warunków przyłączenia.



Zestawienie podstawowych materialów montażowych.

1. Fundament F l2l3 ........ I szt.

2. Maszt wysięgnikowy MSW 82 Ępu KOMA-7 (6 rn) PODKOWA Sp. j. ............ 1 kpl.

3. Kaseton Dó (dwustronny, prześwietlany), z dwomapulsatorami LED

orźV oprawą metalohalogenkową 250 W ........ l kpl.

4. Kabęl YKY 5x6 mm2 ..'. 19 m

5. PrzewódYDY 3x2,5 mm'......... -.-.. 12m

6. Rura osłonowaArot 110 ."......"." ...... 00 m

7. Rura osłonowaArot 75 ..........." ........ 4 m

8. RuraRHDPEt40l3,7. ..... 15 m

9. Folia niebieska szerokości 20 cm '.......-.'. '.'...... 13 m

1A. Oztaczniki kablowe ..... 5 szt.

11. ZłączeIZK-4 - Sintur Turek 1 kpl'

12. WkładkatopikowaBiWts 25 A......... ............... 1 szt.

13. WkładkatopikowagG 16A............. ...'....'....... 1 szt.

14. BednarkaFeZnllx4 ....,... .............. 13 m

15. Pozostałematenały .... według poftzeb Wykonawcy.





B{, 82, 83 - MASZT SYGNALIZACYJNY TYP KOMA DO

ZNAKU

Wersja do oznakowania ioŚwietlenia przejścia dla pieszych:

- długośc wysięgnika max" 5,7 i 9 m,

- skrajnia rnax. 5,6 m,

- wspołpracuje z fundamentem typ F 12t3 - KOMA-S, K0MA-7,

- wspÓłpracuje z fundamentem typ F 16ł4 - KOMA-9.

Dopuszczalne obciązenie _ znak drogowy podświetlany typ zDP-aZ-

Kolumna słupa posiada wnękę do rozszycia kabla zasilającego 37 X 1,5 mm2

(4B par zaciskÓw).

Wnęka jest zabezpieczona wodoszczelną pokrywą

ad



slNTuR spółka z o.o.
7akład Pracy Ch ron i onej

ul. Kolska 19
62-700 Turek

r lzolacYj ne złącze bezpiecznikowe |zK-4-g1
c JzolacYjne złącze fazowe I7'K-4-02
o Jzolacyjne złącze Zerovre IzK-4-03
. Z'łącze zerovye ZK4-a4

ZASTOSOWANIE

Złącza kablowe przeznaczone są do instalowania we wnękach słupÓw
oświetleniowych i podświetlanych znakach drogowych.

lzK4-o1

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe
Znamionowy prąd przyłączeniowy
DopuszczaIny prąd wkładki topikowej
Przekroj zyły kabla sektorowego
llość zył kabla
Moment dokręcenia zył kabla
Max. przekrĄ Żyry przewodu oprawy
oświetleniowej
Stopień ochrony lP
Dopuszczalna temperatura pracy
Wkładka topikowa
Masa: Złączazerowego

lzo lacyj neg o złącza zerowego
l zo lacyj ne g o zlącza fazowe go
l zo lacyj n e g a złącza bezpieczni kowego

zŁĄczA KABLOWE Do sŁuPow osWlETLENloWYGH:

500 v
100 A
164
16+50mrn2
1+4 szt-
5,5 Nm

4 mm2
54
100 0c

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

zK4-O4

SPOSOB ZI\MOWIENIA

W zamówieniu należy podać:
o NazwĘ inumer złącza,
. llośó sztuk

PR6DUCENT I DYSTRYB[ITOR: slNTuR Sp' z o.o. Zakład Pracy Chronionej , 62-700 Turek ul. Kolska 19

DLLLŁ SPRZEDAZY: tel.{63} 289 20 24 ,(63| 280 43 09, fax (63) 278 51 23, www'sintur'com.pl , sg!Ł@9!E!g@&E!

tzK-4^u2

tzK-4-83

Jb





1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa wykonania opracowania
a) fut. 20, ust. lb oraz art" Zla, ust. 1, ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z20l0 r. Nr 243, paz. t623,zpóźn. zrnianami),
b) brarrŻowe przepisy bhp,
c) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych,
d) Rozporądzenie Ministfa InfTastruktury z dnla 23.06.2CI03 r' w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, paz.7126).

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja doĘcząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w
zvnryka ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego - przyłącza kablowego dla
zasilania akĘwnego oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych, która stanowi
w1.tyczną do opracowania plzęz kierownika budowy, przsd rozpoczęciem robót, planu
bezpieczeilstwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych w branży elektrycmej (punkt 1 d).

Zakres robót i kolejność reałŁacji obiektów
W zakręs robót wchodzi wykonanie kablowego pnyłącza dla zasilania aktywnego
oznakowania i doświetlenia przejścia dla pieszych oraz monta;Ż maszhr wysięgnikowęgo
vłrazz kasetonem (prześwietlany znak D6).

Kolejność robót:
. montaz 1ub wykonanie fundamentu,
. montaż masztu wysięgnikow€go,
. montaz znaku aktyrłmego D6 (kaseton),
. budowa kablowego ptzyłącza zasilającego,
. wykonanie uziemięnia masztu,
. podłączenie przyłącza kablowego do istniejącej szafy oświetleniowej So,
. uruchomienie aktywnego oznakowania i doświętlenia.

Wykaz istniejących obiektów:
Kable 0'4 kY kanaLizacja. kablowa liniatelefontczną wodociąg' gazociąg.

Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwonyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Istniej ąca ulica, istniej ąca linia kablow a n.n. 0,4 kY, gazociąg.

\ffskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń łvystępujących podczas realizacji
robót budowlanych
o Roboty budowlane powyżej 3 m prawadzić z rusztowania lub Z podnośnika

samochodowęgo z platformą i balkonem,
o MaszynY budowlane o napędzie elektrycznym muszą byÓ podłączone do uziemienia'
o ZaŁoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pfacy pod względem bhp na

budowie i posiadaó kwalifikacje SEP do wykonywarria robót elektrycznych,
e Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp.

.,

3.

4.

5.

6,



7. Wsknzanie środków technicznych i organizaryjnych zapobiegających
niebezpieezeństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych
. prace prowadzić przy dziennym oświetleniu,
. prace winny byó kierowane i nadzorowane ptzez osoby posiadające uprałvnienia

budowlane branŹowe w zakresię sieci i instalacji e1ekuycznych oraz uprawnienia SEP do
wykonywania robót elektrycznych i pomiarów elekĘcznych,

. ustalić rodzaje prac' które powinny być vr.ykonywane prlzeĄ co n{mniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na nnożliwość wysĘpienia szczególnego
zagroŻeniadla zdrowia łub życia ludzkiego,

o składowanie rnateriałÓw budowlanych prowadzać w miejscą w którym nie będą
stwarzĄ zagraŻerna dla otoczenią

r stosować wyłączenie i uziernienie sieci ęlektroenergetycznej,
. zapewnić typosaŻenie placu budowy w niezbędne środki p.poż.,
. Zapewnić wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy.

8. Zakres pruepisów bhp mających zastosowanie pmy robotach budowlano_instalacyjnych
na projektowanej budowie.
a) na projektowanej budowie nalezy stosować się do przepisów nxńązarrych z obsługą

vrądzeń budowlanych taki ch j ak:
miemiki pomiarów elekĘcznych,
elektronarzędzia,
wibromłot elekĘczny lub spalinowy,
podnośnik samochodowy z platformą i balkonem,
samochód dostawczy 0,9 t.,

óżłwg samochodowy do 4 t',
koparka podsiębiema.

b) wykaz przepisów bhp doĘczących prowadzenia prac budowlano - montaŻowo -
instalacyjnych i przepisów nriązarrych

Rozparądzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu MateriałÓw Budowlanych zdrlia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeflstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano - montażowych i rozbiórkowych,
Rozporządzenie Ministrów Pracy i opieki oruz Zdrowia z drna Ż0 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczeilstwa i higieny pracy przy obsłudze zurawi'
Rozpotrądzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
ochrony Środowiska z dr:fra 10 lutego 197? r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy pr'y wykonyrraniu robót drogowych i mostowych'

9. Należy zastosować się do pnepisów:
. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,,Rozporządzenie Ministra Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych z drua 28.a3.I972 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano * montażolvych i rozbiórkowych.

. Tekst Rozporządzenie Ministra Gospodarhj z 3a.rc.20aŻ r' w sprawie minimalnych
wymagan daĘczącychbezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
ptzezpracowników podczas pracy. Dz'U. 19112002 poz. 1596.

. Rozporądzenie Ministra Infrastruktury z drua 23 czętwca w sprawie informacji
dotycącej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiłstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1t26)- Zgadrr:te z w/w Rozporądzenięm opracowanie planu
BI0Z dla robót określonych niniejszą informacją jest obligatoryjne.


