Tom III

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu, gmina Sicienko,
województwo kujawsko-pomorskie
Działka nr 105/4, nr 105/28, nr 106/20 i nr 106/19, jednostka ewidencyjna: Sicienko [040307_2],
obr b: Osówiec [Nr 0009].
Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne
Bran a:

Kod grupy robót CPV:

Energetyczna

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Nazwa i adres inwestora:

Znak i data zamówienia:

Gmina Sicienko
Ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko
Umowa nr 272.WR.59.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289

Bran a energetyczna
Imi i nazwisko projektanta:
In . Andrzej Neumann

Imi i nazwisko
sprawdzaj cego:
Mgr in . Krzysztof
Frankowski

Specjalno i numer uprawnie budowlanych:
Uprawnienia projektanta w specjalno ci instalacyjno-in ynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr GP-KZ-7342/248/93
Kujawsko-Pomorska Izba In ynierów
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/IE/1726/01
Specjalno i numer uprawnie budowlanych:
Uprawnienia projektanta w specjalno ci instalacji i urz dze
elektrycznych Nr 888/74/Bg
Kujawsko-Pomorska Izba In ynierów
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/IE/0510/01

Data:
Podpis:
2017.11.15

Data:
Podpis:
2017.11.15

Wła ciciel jednostki projektowania
……………………………………….
Mgr in . Kazimierz Chojnacki

Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu
gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie – branża elektryczna

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1/ Strona tytułowa
2/ Zawartość opracowania
3/ Oświadczenie projektantów
4/ Kopie uprawnień
5/ Kopie przynależności do PIIB
6/ Zgoda Urzędu Gminy z dnia 16.10.2017 rok
7/ Uzgodnienie ZUDP nr GK.6630.1815.2017
8/ Opis techniczny
9/ Wykaz materiałów podstawowych
10/ Rysunki szt. 2
Rys. nr 1 – Plan syt-wys. 1:500
Rys. nr 2 – Schemat oświetlenia

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. – Prawo budowlane, oświadcza się , że
projekt budowlany:
Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu, gmina Sicienko
województwo kujawsko-pomorskie – branża elektryczna
sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

STANOWISKO

Projektant:

IMIĘ I NAZWISKO

inż. Andrzej Neumann

DATA

2017-11-15

spec.instalacje i sieci elektryczne
upr. GP-KZ-7342/248/93

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Frankowski
spec.instalacje i sieci elektryczne
upr. GP-KZ-7342/248/93

2017-11-15

PODPIS

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GRY-45T-SBI *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01
adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:
Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified
Digitally signed by ADAM PODHORECKI;
PRZEWODNICZĄCY RADY OKRĘGOWEJ KUP
OIIB
Date: 2016.11.18 13:47:51 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Bydgoszcz, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-98Z-W7L-TXB *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01
adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:
Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified
Digitally signed by ADAM PODHORECKI;
PRZEWODNICZĄCY RADY OKRĘGOWEJ KUP
OIIB
Date: 2016.11.18 13:46:30 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Bydgoszcz, Polska

Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu,
gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie:
A/ zlecenia,
B/ danych branżowych,
C/ zgody Użytkownika na podłączenie się do istniejącej szafki oświetleniowej
D/ wizji lokalnej w terenie.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlany
oświetlenia części ulicy Malinowej w Osówcu gm. Sicienko.

3. Zasilanie projektowanego oświetlenia w energię elektryczną:
Zgodnie z pismem UG Sicienko z dn. 16.10.2017 r., zasilanie projektowanego
oświetlenia ulicy odbywać się będzie z istniejącej szafki oświetleniowej usytuowanej
przy dz. Nr 105/38 i 106/10 z istn. obwodu oświetleniowego.

4. Oświetlenie ulicy
Projektuje się zastosowanie słupów typu :parkowy”, stalowych okrągłych
ocynkowanych H=5m. Zaleca się zastosować słupy tego samego typu co
zainstalowane w cząści ulicy zrealizowanej. Rozmieszczenie słupów pokazano na
planie syt-wys. rys. nr 1. Słupy wyposażyć w komplet złączy kablowych do słupów
oświetleniowych typu IZK na który składają się:
- izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 – 1 szt.,
- izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 – 2 szt.,
- izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 – 1 szt.
Projektuje się zainstalowanie opraw oświetleniowych typu „parkowe” z
źródłem światła sodowym, identycznych jak zainstalowane w części zrealizowanej
oświetlenia.

Projektuje się ułożenie kabli zasilających oświetlenie typu YAKY3x16 na trasie
od szafki RO do projektowanych słupów oświetleniowych. Trasę ułożenia kabli
pokazano na rys. nr 1.
Kable należy układać zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E004. W miejscach skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz

wjazdami do posesji, kable osłonić rurami osłonowymi koloru niebieskiego Ø110 mm.
W ziemi kable układać w wykopie na głębokości 0,6 m na dnie wykopu jeżeli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubości 10cm. Ułożone kable należy
zasypać warstwą piasku o grubości min. 10cm, a następnie przykryć folią z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokości min. 20cm.

5. Ochrona od porażeń
Projektowany system sieci

TN-C. Dodatkową

ochronę

od

porażeń

zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-92/E-05009/41. Zastosowano szybkie
wyłączenie zasilania przez wyłączniki instalacyjne.

6.

Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BUE i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
tom V „Instalacje elektryczne”.
Uwaga: Norma PN-76/E-05125, zgodnie z informacją PKN została wycofana bez
zastąpienia. Ze względu na aktualność zapisów w niej ujętych w zakresie
projektowania i układania kabli, w opracowaniu niniejszym powołano się na nią.
UWAGA:
Nie realizować elementów oświetlenia naniesionych na mapie kolorem
zielonym jako naniesienie ZUDP nr eND1067/2014.

Opracował:

inż. Andrzej Neumann

ul. Malinowa - Osówiec

WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
O WIETLENIE
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