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1.0     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Dane informacyjne 
 
Inwestycja – obiekt budowlany: Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 185/68, 483, 

519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 – 0+919 
(intensywne opady deszczu lipiec 2015r.) kontynuacja 
zadania.  
 

Inwestor – zleceniodawca:               Gmina Międzylesie 
                                                          pl. Wolności 1 
                                                         57-530 Międzylesie 
 
Branża :                                            drogowa , elektryczna  
 
Wykonawca dokumentacji:  DFE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155Wrocław, ul. J.E. Purkyniego 1 
 

1.2 Podstawa opracowania 
 

• Umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzylesie, 57-530 Międzylesie, pl. Wolności 1             
a  DFE EKORAJ Sp. z o.o. , 50-155 Wrocław  ul. J.E. Purkyniego 1. 

1.3  Materiały wyjściowe 
 

• Wizje lokalne, wywiad terenowy 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

• Dokumentacja geotechniczna opracowana przez „GEOSTANDARD”  
• Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 

• Uzgodnienie  z dnia 20.05.2016 r, wydane przez Burmistrza Międzylesia 
• Wytyczne Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.         

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430) 

• Rozporządzenia i normy branżowe 

1.4 Przedmiot i  cel opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu odbudowy części drogi 
gminnej (ul. Kościelna) w Międzylesiu po intensywnych opadach deszczu w lipcu 2015 r.  
 
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zasadniczych parametrów geometrycznych        
i konstrukcyjnych projektowanej jezdni wraz z parkingiem, naniesienie rzędnych 
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wysokościowych, zaprojektowanie spadków podłużnych i poprzecznych wraz z wymianą 
oświetlenia drogowego. 

1.5 Zakres opracowania 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr : 

• 521, 413, 414, 520, 534 Obręb Międzylesie – własność Gmina Międzylesie 
– odbudowa drogi  

• 519, 416/6  Obręb Międzylesie – własność Gmina Międzylesie 
 – wymiana oświetlenia drogowego 

 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje : 

• odbudowę jezdni drogi gminnej na dz. 521, 413, 414, 520, 534  o długości 212,39 m 
• odbudowę parkingu dla samochodów osobowych na dz. 413, 414 
•  wymianę oświetlenia ulicznego na dz. 519, 416/6 

1.6 Lokalizacja inwestycji 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Międzylesie, powiat kłodzki, 
województwo dolnośląskie.  

1.7 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Istniejąca ulica Kościelna będąca przedmiotem opracowania jest elementem układu 
komunikacyjnego miasta Międzylesia. Służy jako dojazd do obiektów i budynków użytku 
publicznego oraz  do istniejącej zabudowy mieszkalnej usytuowanej przy ulicy Kościelnej. 
Odbudowywana część ulicy Kościelnej posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 2,8 
m do 3,5 m, wzdłuż której, zlokalizowane są jednostronnie rowy odwadniające. Jezdnia nie 
posiada obramowania w postaci krawężnika. Parking dla samochodów osobowych posiada 
nawierzchnię bitumiczną. Obramowanie nawierzchni parkingu stanowi krawężnik betonowy. 
Istniejąca nawierzchnia jezdni i parkingu jest w złym stanie technicznym, posiada liczne 
spękania, nierówności. 
Odprowadzenie wód opadowych z w/w ulicy jest realizowane poprzez rowy przydrożne. 
Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. 
 
Na odbudowywanej części ulicy Kościelnej nie występuje uzbrojenie terenu.  
 
W pasie drogowym ulicy Kościelnej, pod jezdnią zlokalizowany jest istniejący przepust 
betonowo – kamienny, od strony basenu,  zaraz za nim usytuowana jest zastawka, dalej ciek 
fizycznie nie istnieje. Światło przepustu wynosi : szerokość 70 cm i wysokość 40 cm.                                       
W przepuście została ułożona rura pcw ø 300, która jest niedrożna, a istniejący rów 
odwadniający jest zamulony i zarośnięty. 
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1.8  Warunki gruntowo –wodne 
 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej zakwalifikowano warunki wodne jako proste (nie 
stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych).  
Podłoże gruntowe w związku z występowaniem gruntów bardzo wysadzinowych, 
zakwalifikowano do grupy nośności  G3. 
 
Badany rejon znajduje się w strefie dla której głębokość przemarzania wynosi 1,0 m. 

1.9 Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu 
 
Bilans powierzchni projektowanych objętych opracowaniem : 

• powierzchnia jezdni   - 722,0 m2 

• powierzchnia parkingu  - 604,0 m2 
 

Przystępując do opracowania dokumentacji odbudowy ulicy przyjęto następujące parametry 
techniczne : 

• Klasa ulicy „D” (dojazdowa)  
• Prędkość projektowa 30 km/h 
• Kategoria ruchu KR1 

• Szerokość jezdni – 3,00  i 3,5 m  
• Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% 
• Stanowiska postojowe szerokości  2,5 i długości 5,0 m 

wymiana słupów oświetlenia terenu wraz z oprawami, fundamentami                               
i instalacjami towarzyszącymi. 

 
1.10  Informacja o ochronie konserwatorskiej 
 
Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków 
oraz przyrody. 

1.11  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

1.12 Dane wynikające ze specyfikacji inwestycji 

1.12.1  Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu istniejącego środowiska, polepszy natomiast stan 
bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników drogi oraz funkcje komunikacyjne i płynność 
ruchu drogowego. 

Omówienie możliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 
oraz sposobów ograniczenia tego oddziaływania: 
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� Ze względu na klimat akustyczny  
-  Oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ograniczy się wyłącznie 
do etapu jej realizacji i wynikać będzie z: 

� ruchu środków transportu obsługujących budowę, 

� pracy maszyn i urządzeń budowlanych, 

� prac budowlano-montażowych, 
� emisja hałasu związana z w/w pracami i procesami będzie miała charakter lokalny i 
tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu prowadzonych prac i czasu realizacji 
poszczególnych etapów inwestycji. Wpływ na wartość i zmienność emisji hałasu z terenu 
budowy będzie miało wiele czynników: ilość obsługujących budowę samochodów i 
maszyn i ich stan techniczny, sposób i rodzaj prowadzenia prac budowlanych. 
- Ograniczenie emitowanego hałasu i wibracji na etapie realizacji inwestycji należy 
osiągać poprzez: 

� zastosowanie elementów amortyzujących, 
� zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, 
� utrzymywanie środków transportu i maszyn w dobrym stanie 
technicznym, 
� odpowiednie prowadzenie prac budowlanych, 
� wykonywanie prac w rejonach sąsiadujących z zabudową mieszkalną 
wyłącznie w porze dziennej.  

� Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać.  
- W trakcie robót budowlanych związanych planowaną inwestycją będzie miała 
miejsce niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza wynikająca: 

� z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych (np. wyładunek 
kruszyw), 
� z eksploatacji środków transportu oraz maszyn i urządzeń obsługujących 
budowę, 
� ze składowania np. kruszyw i mas ziemnych. 
� emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie 
miała charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu 
prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 
Wpływ na wartość i zmienność tej emisji będzie miało wiele czynników: 
warunki atmosferyczne, ilość obsługujących budowę samochodów i maszyn, 
sposób i rodzaj prowadzenia prac budowlanych.  

� Ze względu na środowisko gruntowo-wodne  
- Ze względu na charakter inwestycji tj. brak posadowienia na większych 
głębokościach nie występują niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na 
warunki geologiczne i wody podziemne. 
- Celem ograniczenia negatywnego oddziaływania fazy budowy na środowisko 
gruntowo-wodne należy: 

� zlokalizować okresowe bazy materiałowo-sprzętowe na terenie 
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utwardzonym,  
� zlokalizować wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji 
podatnych na migrację wodną na terenie utwardzonym, a w innym 
przypadku zabezpieczyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi na czas 
trwania budowy, 
� wyposażyć bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaplecze sanitarne dla 
pracowników), 
� przechowywać oleje, smary i olej napędowy w szczelnych pojemnikach, 
� utrzymywać w dobrym stanie technicznym i systematycznie konserwować 
sprzęt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,  
� zachować szczególną ostrożność oraz dbałość w czasie prowadzenia robót 
ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntów np. 
substancjami ropopochodnymi odpowiednio je neutralizować (np. wybranie 
zanieczyszczonych mas ziemnych). 

� Ze względu na gospodarkę odpadową:  

- Źródła powstających odpadów to przedewszystkim odpady powstałe w wyniku 
rozbiórki nawierzchni drogowych. Ponadto źródłem odpadów będą także prace 
ziemne, obsługa maszyn i urządzeń budowlanych oraz funkcjonowanie 
zaplecza budowy.  

- Działania związane z wyeliminowaniem oddziaływania na środowisko 
polegały będą na: 

� wszystkie wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie 
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miarę możliwości o 
utwardzonym podłożu. Odpady powinny być magazynowane selektywnie 
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady 
powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający migrację 
wypłukiwanych z nich zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego.  

� wytwórca odpadów powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce 
magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
powinny być gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych 
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie 
gromadzonych w nich odpadów. Dostęp osób niepowołanych do 
magazynowanych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, ma być 
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 
powinno być oznaczone. Odpady te powinny być magazynowane w 
sposób nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.  

� oleje odpadowe powinny być magazynowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
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(Dz.U. Nr 192, poz. 1968). 

� w obrębie zapleczy socjalnych dla pracowników obsługujących budowę 
powinny zostać ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komunalne 
i wywożone na składowisko. 

� Pozostająca gleba oraz grunt stanowiący urobek ziemny z wykopów w 
miarę możliwości będzie wykorzystywana do zasypywania wykopów, 
albo wykorzystywana przez Inwestora jako materiał rekultywacyjny lub 
jako materiał przesypowy na składowisku odpadów. 

� Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne  
- Realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych 

mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. 

- Planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa  ruchu drogowego dla użytkowników drogi, pieszych. Będzie 
realizowane to przez budowę ścieżki rowerowej, chodników oraz wykonanie 
przejść dla pieszych. 

- Uciążliwość dla mieszkańców wynikać będzie z procesu realizacji inwestycji 
na którą składa się: 
� konieczność zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji,  
� utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, 

 

1.12.2  Obszar oddziaływania inwestycji 
 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach , na których została 
przedmiotowa inwestycja zaprojektowana, czyli : 521, 413, 414, 520, 534, 519, 416/6   
obręb Międzylesie  

1.13 Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji inwestycji 
 
Projektowana inwestycja poprawi warunki komunikacji, podwyższy komfort                                      
i bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

1.14 Uwzględnienie interesów osób trzecich 
 

Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie wywołuje uciążliwości powodowanych przez 
hałas oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został 
uwzględniony i zachowany. 
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2.0    CZĘŚĆ DROGOWA 

2.1  Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Projekt odbudowy układu komunikacyjnego obejmuje: 
- roboty pomiarowe  
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i parkingów 
- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni ulicy i parkingów 
- ustawienie krawężników 
- odtworzenie rowów odwadniających  
 
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto następujące rozwiązania projektowe : 

2.2  Rozwiązania geometryczne w planie 
 
W projekcie odbudowywanej ulicy zachowano dotychczasowy jej przebieg w planie. 
 
Szerokość odbudowywanej jezdni ulicy Kościelnej wynosi 3,0 m oraz 3,5 m . 
 
Projektuje się parking dla samochodów osobowych na 20 miejsc postojowych usytuowanych 
prostopadle do osi jezdni. Szerokość pojedynczego stanowiska postojowego wynosi 2,5 m,                 
a długość 5,0 m. Nawierzchnia parkingu z betonu asfaltowego, należy wykonać oznakowanie 
poziome nawierzchni parkingu. 
 
Na planie sytuacyjnym rys nr 1/D zaprojektowano i oznaczono promienie łuków kołowych  
jak  i spadki  poprzeczne dla ulicy, parkingu. Opisano wynikające z rozwiązania 
wysokościowego projektowane rzędne terenu.  

2.3  Przekrój podłużny i poprzeczny 
 
Niweletę projektowanej drogi przewiduje się w maksymalnym stopniu dostosować do 
istniejącej nawierzchni z niezbędną dla odwodnienia korektą spadków. 
Niweleta projektowanej jezdni ulicy Kościelnej została pokazana na przekroju podłużnym 
rys. nr 2/D. 
Zmiany pochylenia zostały wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi                         
o promieniu R = 300 m.  
 
Spadek poprzeczny jezdni ulicy zaprojektowano jako jednostronny o wielkości 2 %. 

2.4  Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcję nawierzchni odbudowywanej ulicy zaprojektowano wg „Warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” uwzględniając 
istniejące warunki gruntowe oraz strefę przemarzania.  
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Dla określenia grubości warstw konstrukcji jezdni przyjęto (zgodnie z zaleceniem Inwestora) 
obciążenie projektowanych nawierzchni  ruchem jak dla kategorii KR 1. 
 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni i parkingów : 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – gr. 22 cm  

• stabilizacja cementowo – piaskowa o Rm =2,5 ÷ 5 MPa – gr. 25 cm 
 
Zewnętrznym obramowaniem jezdni będą krawężniki betonowe 15 x 30 cm wystające                            
i wtopione, posadowione na na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cm i ławie                         
z betonu cementowego C 12/15 z oporem. Wysokość (światło) krawężnika wystającego 
wynosić będzie 12 cm, a wtopionego 2 cm. 
 
Na połączeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnią parkingów zaprojektowano krawężnik 
rozdzielczy wyniesiony  + 2 cm ponad nawierzchnię jezdni. 
 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności : 
Konstrukcja jak dla ruchu KR1 
Głębokość przemarzania dla obrębu Miedzylesie wynosi hz = 1,00 m 
Wymagana grubość warstw konstrukcyjnych, ze względu na warunek mrozoodporności 
powinna wynosić :  
H = 0,50 x hz = 0,50  x 1,00 = 0,50 m  
Przyjęta grubość konstrukcji wynosi : 
H = 4 + 5 + 22 + 25  = 56 cm 
Warunek został spełniony 
 
W ramach odbudowy ulicy Kościelnej przewiduje się przełożenie części istniejącej 
nawierzchni chodnika z kostki betonowej w celu dowiązania do projektowanej jezdni ( wg 
planu sytuacyjnego rys. nr 1/D).  
 
Zaprojektowano następującą konstrukcję chodnika : 

• betonowa kostka brukowa  z odzysku 
• odsiewki kamienne 0/7 mm – gr. 4 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – gr. 10 cm  
• stabilizacja cementowo – piaskowa o Rm =2,5 ÷ 5 MPa – gr. 10 cm 

 
Obrzeże betonowe należy odbudować poprzez ponowne ułożenie na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, odbudowując  ławę z betonu cementowego C8/10 z  oporem.  
 
Wszystkie szczegóły konstrukcyjne nawierzchni jezdni, parkingów, rozrysowano na 
przekrojach konstrukcyjnych rys. nr 3/1D i 3/2D. 
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2.5  Odwodnienie 
 
Woda opadowa z obszaru jezdni i parkingów ulicy Kościelnej będzie za pomocą zadanych 
spadków poprzecznych i podłużnych odprowadzona powierzchniowo do istniejącego rowu 
odwodniającego.  
Dla poprawy odprowadzenia wód opadowych przewiduje się odtworzenie stanu istniejącego 
odwodnienia z jego udrożnieniem (odtworzenie rowów przydrożnych). 
 
W ramach odbudowy ulicy Kościelnej nie przewiduje się przebudowy istniejącego przepustu.  

2.6  Roboty rozbiórkowe i ziemne 
 
W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej, 
nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki betonowej wraz z rozbiórką  krawężników i obrzeży 
betonowych. 
Materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni  i obramowania dróg należy wywieźć zgodnie            
z ustaleniami z Inwestorem  na składowisko odpadów na odległość 4 km, natomiast  nadmiar 
ziemi z korytowania  na odległość 2 km od danej inwestycji. 
Wykaz elementów rozbiórkowych ujęto w zestawieniu wielkości projektowych punkt 2.7.   
 
Roboty ziemne polegać będą głównie na wykonaniu koryta  pod projektowane nawierzchnie 
drogowe. 
Dno wykopu należy dokładnie wyprofilować do żądanych spadków oraz zagęścić. Na 
powierzchni robót ziemnych należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 w warunkach 
wilgotności optymalnej. 
Sposób wykonania robót ziemnych ręczny i mechaniczny. 
Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem wymagań i zaleceń PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania” 

2.7  Zestawienie wielkości projektowych 
 
Część I –  jezdnia : 
Zestawienie powierzchni drogi i elementów ograniczających 

• Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego                                                    - 722,00 m2  
• Krawężnik betonowy                                                                                      - 450,00  m 
• Geosiatka                                                                                                            - 8,00 m2  

• Powierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej do odbudowy          - 12,00 m2 
• Obrzeże betonowe do odbudowy                                                                     - 12,00  m 

Zestawienie elementów rozbiórkowych : 
• Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej do rozbiórki                       - 742,00 m2 
• Powierzchnia nawierzchni zjazdu z brukowej kostki betonowej do rozbiórki  - 6,00 m2 

• Krawężnik betonowy do rozbiórki                                                                   - 14,00  m 
• Obrzeże betonowe do rozbiórki                                                                        - 16,00  m 
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Część II – Odbudowa parkingu : 
Zestawienie powierzchni parkingu i elementów ograniczających 

• Powierzchnia parkingu z betonu asfaltowego                                                - 604,00 m2  

• Krawężnik betonowy                                                                                        - 65,00  m 
 
Zestawienie elementów rozbiórkowych i do przebudowy  : 

• Powierzchnia parkingów o nawierzchni bitumicznej do rozbiórki                - 644,00 m2 
• Krawężnik betonowy do rozbiórki                                                                   - 60,00  m 

2.8  Zieleń 
 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.  

3.0    CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

3.1 Przedmiot opracowania projektowego  

 
Przedmiot opracowania stanowi zgłoszenie wykonania wymiany istniejących słupów 
oświetlenia terenu wraz z oprawami, fundamentami i instalacjami towarzyszącymi, przy ul. 
Kościelnej w Międzylesiu, w ramach projektu „odbudowy drogi gminnej na działkach nr 
185/68, 483, 519, 520, 521 w Międzylesiu w km 0+041 – 0+919 (intensywne opady deszczu 
lipiec 2015r.) kontynuacja zadania”. 

3.2 Podstawa opracowania 

 
Projekt wykonano w oparciu o: 
-    umowę sprzedaży energii elektrycznej nr 16/2015 z dnia 06.11.2015 r. wydaną przez 
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.   
-   obowiązujące normy i przepisy. 

3.3 Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje: 
- wymianę słupów oświetlenia terenu wraz z oprawami, fundamentami i instalacjami 
towarzyszącymi. 

3.4 Oświetlenie terenu 

 
Istniejące oprawy oświetlenia terenu (slupy, oprawy i fundamenty) przy ul. Kościelnej w 
Międzylesiu, zlokalizowane na działkach nr 519 i 416/6 Obr. Międzylesie, ze względu na ich 
wiek i stan techniczny, należy wymienić na nowe w istniejących lokalizacjach.   
Oświetlenie terenu projektuje się poprzez: 
- oprawy ze źródłami światła LED montowane na słupach stalowych, okrągłych o wysokości 
h = 12m.  
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Słupy oświetleniowe posadowione będą na fundamentach betonowych i wyposażone w 
tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe (IP 54). 
Zasilanie obwodów oświetleniowych przewiduje się poprzez istniejące linie kablowe 
wprowadzone obecnie do istniejących tabliczek zaciskowo-zabezpieczeniowych istniejących 
słupów. Po demontażu istniejących słupów wraz z fundamentami należy zabezpieczyć kable 
na czas prowadzenia prac oraz  sprawdzić ich stan techniczny.  
 
Uwaga:  w przypadku złego stanu technicznego istniejącej linii kablowej oświetlenia 
terenu należy ją wymienić na nową o analogicznych parametrach (typ kabla, przekrój) 
po istniejącej trasie (zalecany kabel typu YAKXS (żo) 4x35mm2, 1kV).  
W przypadku złego stanu technicznego kabla ułożonego z istniejącej szafki pomiarowej 
znajdującej się przy  
ul. Tysiąclecia do najbliższej oprawy posadowionej przy ul. Kościelnej należy również ją 
wymienić na nową o analogicznych parametrach co pozostała sieć oświetlenia terenu. 
 
Sterowanie obwodami oświetlenia  przewiduje się realizować za pośrednictwem istniejącego, 
zabudowanego w szafce pomiarowej, programatora /sterownika. 
Po demontażu istniejących słupów wraz z fundamentami należy sprawdzić stan techniczny 
uziomu. Słupy należy podłączyć do istniejącego uziomu taśmą FeZn 25x4mm - wymagana 
rezystancja uziemienia Ru < 10 Ω; w przypadku złego stanu technicznego istniejącego 
uziomu / braku wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy:   
a) w przypadku pozostawienia istniejącej linii kablowej - przy każdym słupie wykonać 
pionowy uziom prętowy 
     l=3-6-9m i podłączyć do słupa taśmą FeZn 25x4mm 
b) przy wymianie okablowania na nowe - wzdłuż kabla oświetlenia terenu ułożyć taśmę FeZn 
25x4mm; w przypadku braku otrzymania wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy 
dodatkowo na końcach taśmy FeZn 25x4mm zainstalować pionowy uziom prętowy l=3-6-9m  
 
Pod ciągami jezdnymi  kable należy zabezpieczyć poprzez ułożenie ich w  rurach osłonowych 
Φ75 o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej przeznaczonych do układania pod drogami 
jezdnymi. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami / instalacjami podziemnymi 
okablowanie należy zabezpieczyć również poprzez rury osłonowe Φ75 o parametrach 
odpowiadających specyfice miejsca ich ułożenia (chodnik, zieleń, itp.) 
Rozmieszczenie słupów oświetleniowych/opraw oświetlenia terenu oraz istniejącą trasę linii 
kablowej pokazano na rys. nr PZT - Projekt zagospodarowania terenu. 

3.5 Uwagi końcowe  

 
- kable należy układać, na głębokości 0,7m (nn), na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 

10 cm    
        warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego (nn). 
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-  ze względu na duże nasycenie istniejących sieci / urządzeń / instalacji w terenie zaleca się 
zachowanie szczególnej ostrożności oraz ręczne kopanie rowów kablowych 

- kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez ułożenie ich w 
rurach ochronnych pod jezdniami oraz na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami 
podziemnymi 

-   istniejące linie kablowe, które mogą zostać odkryte podczas prac zmiennych, przebiegające 
pod projektowanymi wjazdami / kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
- należy zgłosić właścicielowi sieci i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Φ 110(160)(200) 
o parametrach technicznych właściwych dla ich umiejscowienia,  

- jako dodatkową ochronę przed porażeniem projektuje się samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

- wszelkie prace związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu należy wykonać pod 
nadzorem  osoby uprawnionej, z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” tom V oraz odpowiednich zezwoleń 
wytycznych wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich, 

- wykonawca jest zobowiązany od prowadzenia bieżącej usługi geodezyjnej oraz 
wystawienia odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

-  Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z 
normami i  przepisami: 

a) norma N-SEP-E-004, 
b) norma PN-76/E-05125, 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
d) Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia                             

i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
e) Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne 

wymagania techniczne”. 
f) Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 

pierwotna. Wymagania i badania”. 
g) Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, 

klasyfikacja i wymiary”. 
 
 
 

 


